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Απολογισμός 2012-2018
Η Πολιτική Προστασία συνδέεται με δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής,
της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, των υποδομών μιας χώρας καθώς και του
φυσικού περιβάλλοντος από την εκδήλωση φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών.
Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται δράσεις και πολιτικές που έχουν ως στόχο την
αξιολόγηση του κινδύνου σε ενδεχόμενη εκδήλωση ενός φαινομένου με καταστροφικές
συνέπειες, τη λήψη μέτρων που αποβλέπουν στον περιορισμό της πιθανότητάς του να
συμβεί, καθώς και στον μετριασμό των συνεπειών αυτού.
Σε επίπεδο Δήμου αποδίδεται κατά κανόνα η εφαρμογή των νόμων και των κανονισμών
που εκδίδονται για την διαχείριση του κινδύνου που προέρχεται από φυσικούς ή
ανθρωπογενείς παράγοντες, η συντήρηση των υποδομών και τέλος η διαχείριση τοπικών
μικρής έκτασης περιστατικών.
Το έργο της πολιτικής προστασίας υποστηρίζεται από την Διεύθυνση Πολιτικής
Προστασίας, στο πλαίσιο της υπάρχουσας οργανικής διάρθρωσης, άρθρο 13 του ΟΕΥ,
σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν.3013/02 και το άρθρο 97 του Ν.3852/10.
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας συναρτώνται με την εξασφάλιση
της αναγκαίας οργάνωσης και υποδομής προς λήψη μέτρων πολιτικής προστασίας για το
Δήμο Κεφαλλονιάς.
Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας συστάθηκε το έτος 2012 στον νέο Καλλικρατικό
Δήμο Κεφαλλονιάς, μετά την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, με την
αριθ. 197/12637/2-4-2012 Απόφαση Δημάρχου Κεφαλλονιάς.
Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνει το Τμήμα Σχεδιασμού και Πρόληψης
και το Τμήμα Επιχειρησιακής Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης. Το Τμήμα Σχεδιασμού
και Πρόληψης είχε στελεχωθεί με τέσσερις (4) υπαλλήλους και το Τμήμα Επιχειρησιακής
Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης με δεκατρείς (13) υπαλλήλους.
Όλα τα στελέχη, εκτός από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης, υπηρετούσαν με παράλληλα
καθήκοντα σε άλλες οργανικές μονάδες, με αποτέλεσμα η Υπηρεσία να υπολειτουργεί και
να περιορίζεται στον ίδιο τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης και την Προϊσταμένη του
Τμήματος Σχεδιασμού και Πρόληψης που είχε την γραμματειακή υποστήριξη.
Ουσιαστικά η Υπηρεσία λειτούργησε με την τοποθέτηση των νέων Προϊσταμένων
Τμημάτων, σύμφωνα με την 2214/59208/4-12-2013 Απόφαση Δημάρχου, μετά τις κρίσεις
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, από τον Δεκέμβριο του 2013.
Με διάφορες αποφάσεις του Δημάρχου για υπηρεσιακές μετακινήσεις υπαλλήλων, η
Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας από τις αρχές του 2014 εκτός από τους
Προϊσταμένους Τμημάτων, βρέθηκε να στελεχώνεται συνολικά από έξι (6) υπαλλήλους,
με κατανομή τρεις (3) υπάλληλοι ανά Τμήμα.
Λόγω των υπηρεσιακών μεταβολών και την αποδυνάμωση του στελεχιακού δυναμικού της
υπηρεσίας, από τον Ιούλιο του έτους 2013, μετά από επανειλημμένες προσπάθειες του
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Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, συγκροτήθηκε με την αριθ. 531/29560/2-7-2013
Απόφαση Δημάρχου η Ομάδα Πυροπροστασίας του Δήμου αποτελούμενη από δεκαεπτά
(17) στελέχη, που μετά από τροποποιήσεις της αρχικής απόφασης σήμερα, αρχές του
έτους 2019, απαρτίζεται από δεκατέσσερα (14) στελέχη. Σκοπός της ομάδας είναι η
συνδρομή στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τόσο στην πρόληψη, όσο και κατά την
κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και η λήψη δράσεων πρόληψης, ετοιμότητας και
αντιμετώπισης για κάθε είδους καταστροφή (σεισμοί, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, κλπ) που
προκαλεί καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και που δύναται η ανωτέρω ομάδα να βοηθήσει.
Όλα αυτά τα χρόνια η Υπηρεσία συμμετείχε σε ασκήσεις ετοιμότητας που αφορούσαν
αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, θαλάσσιας ρύπανσης, διαχείρισης συνεπειών λόγω
σεισμικού φαινομένου.
Η Υπηρεσία οργάνωσε και συμμετείχε με εισήγηση στις συνεδριάσεις του Συντονιστικού
Τοπικού Οργάνου καθώς και στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας.
Από τον Δεκέμβριο του έτους 2013 συνέταξε η 1η έκδοση του Γενικού Σχεδίου
Ενεργειών Δήμου Κεφαλλονιάς και τα παραρτήματα αυτού.
Μετά τους σεισμούς του έτους 2014 αναθεωρήθηκε το Σχέδιο αυτό και συμπληρώθηκε
με τρία (3) Ειδικά Σχέδια που αφορούν δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς,
εμπλουτίστηκαν τα παραρτήματα και συντάχθηκαν επιχειρησιακοί χάρτες που
αναφέρονται σε αυτά.
Επίσης έχουν αποτυπωθεί σε βάση Google earth τα στοιχεία των επιχειρησιακών χαρτών.
Σημειώνουμε ότι πολλά από τα παραπάνω έχουν δοθεί σε τοπικούς φορείς αλλά και σε
φορείς εκτός νομού ως υποδείγματα για τον δικό τους σχεδιασμό.
Το έτος 2018 το Ειδικό Σχέδιο του Δήμου για τις δασικές πυρκαγιές συμπληρώθηκε με το
Σχέδιο Οργανωμένης Απομάκρυνσης Πολιτών που εφαρμόστηκε σε δύο περιπτώσεις το
ίδιο έτος με επιτυχία.
Επίσης η Υπηρεσία συνέταξε τα σχέδια διαφυγής δημοτικών κτιρίων από φυσικές
καταστροφές.
Από το έτος 2017 στα πλαίσια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών
δημιουργήθηκε και λειτουργεί ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.
Επίσης για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών η Υπηρεσία
καταρτεί σε ετήσια βάση από το έτος 2017 το Μητρώο ιδιοκτητών μηχανημάτωνοχημάτων έργου.
Όλος αυτός ο σχεδιασμός, μας βοήθησε σημαντικά στην αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση και αποκατάσταση εκτάκτων αναγκών από φυσικές καταστροφές. Σε αυτά
τα λίγα χρόνια η υπηρεσία καλέστηκε να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί τις συνέπειες
σοβαρών καταστροφών που καλύπτουν όλο το φάσμα των φυσικών φαινομένων. Κυρίως,
η αντοχή των ορίων του μηχανισμού αντιμετώπισης δοκιμάστηκε με τους σεισμούς του
έτους 2014, τις χιονοπτώσεις του έτους 2017, τις πλημμύρες των ετών 2015 και 2016 και
τις πυρκαγιές του έτους 2018.
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Επίσης επιφορτίστηκε με δράσεις που δεν περιορίζονται μόνο στις αρμοδιότητες του
Δήμου αλλά αφορούσαν και καθήκοντα άλλων φορέων όπως είναι η στέγαση, σίτιση και
μεταφορά προσφύγων και παράτυπων μεταναστών.
Επίσης στα πλαίσια της πρόληψης εκτελέστηκαν εργασίες πυροπροστασίας, καθαρισμός
ρεμάτων καθώς και υλοποιήθηκαν προμήθειες που αναβαθμίζουν τον μηχανισμό
αντιμετώπισης.
Ξεχωρίζουν ιδιαίτερα η προμήθεια του πρώτου υδροφόρου οχήματος του Δήμου, του
drone καθώς και η προμήθεια που είναι προς υλοποίηση σε Πρόγραμμα ΕΣΠΑ έντεκα (11)
διαφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου. Ειδικά για τις δράσεις ενίσχυσης Πολιτικής
Άμυνας προέβη στην προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) νέων ηλεκτροκίνητων σειρήνων
στο Αργοστόλι και Ληξούρι.
Για όλες αυτές τις δράσεις, η Υπηρεσία εξάντλησε στο έπακρο τις χρηματοδοτικές
δυνατότητες με ολοκληρωτική απορρόφηση τόσο των ετήσιων ΚΑΠ, των πιστώσεων
ΣΑΤΑ καθώς και από Ευρωπαϊκά Προγράμματα με σύνταξη Τεχνικών Δελτίων.
Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατά χωρίς την ακούραστη, συνεχή και
ανιδιοτελή προσφορά εργασίας, τον επαγγελματισμό των υπαλλήλων καθώς και το
ενδιαφέρον τους για το έργο της Πολιτικής Προστασίας.
Το ενδιαφέρον των υπαλλήλων για κατάρτιση καιν ανταλλαγή εμπειρίας καθώς και
ενημέρωση για τις εξελίξεις αποδεικνύεται με την συμμετοχή τους σε πλήθος συνεδρίων,
σεμιναρίων και ημερίδων.
Σημειώνουμε ότι η Υπηρεσία και οι υπάλληλοι με ανάθεση καθηκόντων κατόπιν
αποφάσεων Δημάρχου ασχολήθηκαν με αντικείμενα άλλων υπηρεσιών του Δήμου που
αφορούσαν κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης, σύνταξη φακέλων
έργου για
αντιπλημμυρικά έργα, σύνταξη φακέλων χωροθέτησης για κατασκευή νέων σχολείων και
προτάσεις χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Η σύνταξη του παρόντος απολογισμού αφορά το έτος 2018 και η μέχρι σήμερα εξαετής
εμπειρία μας, μας εξασφαλίζει να ισχυριστούμε με βεβαιότητα ότι το 2019 θα
βελτιωθούμε περισσότερο με πλουσιότερη και αποτελεσματικότερη δράση και
μεγαλύτερη συμμετοχή στελεχών του Δήμου.
Σημειώνουμε ότι η συνεργασία μας τόσο με τις Εθελοντικές Ομάδες όσο και με τους
συναρμόδιους Φορείς ήταν αγαστή και αποτελεσματική και με την ευκαιρία εκφράζουμε
τις Θερμές μας Ευχαριστίες.
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Ανασκόπηση έτους 2018
H Υπηρεσία, στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του Δήμου, εκπόνησε, ανάλογα
τις έκτακτες ανάγκες, και επέβλεψε το πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας, συνολικού
προϋπολογισμού 323.257,00€.
Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, με την Ομάδα Πυροπροστασίας, τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου και την συμμετοχή των λοιπών Φορέων, ανταποκρίθηκε άμεσα στην
αντιμετώπιση τριάντα τεσσάρων (34) απρόβλεπτων καταστάσεων, όποτε και όπου υπήρξε
ανάγκη με την παροχή 2.653 ώρες υπερβάλλουσας εργασίας:
Μεριμνήσαμε για τις δυο (2) συνεδριάσεις του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου για τον
καλύτερο συντονισμό σε τοπικό επίπεδο των εμπλεκόμενων φορέων για την αντιμετώπιση
κινδύνων περιόδου 2018-2019.
Συντάξαμε μελέτες και προτάσεις για υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης ύψους
954.378,54€.
Συντάξαμε το Σχέδιο Δράσης (Σ.Δ.Ο.Α.Π.) για την Οργανωμένη Απομάκρυνση Πολιτών
για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας Δασικών
Πυρκαγιών.
Καταρτίσαμε Μητρώο Ιδιοκτητών
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

οχημάτων

και

μηχανημάτων

έργου

για

την

Συντάξαμε μελέτες Παροχής Υπηρεσιών για Πρόληψη, συνολικού ποσού 169.030,38€ και
επιβλέψαμε εργασίες συνολικού ποσού 226.503,34€.
Επιβλέψαμε εργασίες για την Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, συνολικού ποσού
24.684,08€.
Συντάξαμε μελέτες Προμήθειας Τεχνολογικού Εξοπλισμού και Υλικών Συντήρησης,
συνολικού προϋπολογισμού 23.650,00€ και υλοποιήσαμε προμήθειες συνολικού ποσού
21.516,22€.
Συμμετείχαμε στην άσκηση σεισμού με την κωδική ονομασία «Κέφαλος» που οργάνωσε
το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, στην άσκηση δασικής πυρκαγιάς με την κωδική
ονομασία “Δια Πυρός” που οργάνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου και στην
άσκηση αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης που οργάνωσε το Λιμεναρχείο Αργοστολίου.
Συμμετείχαμε σε ημερίδες, σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα που υλοποίησε το
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ο ΟΑΣΠ και η WWF Ελλάς.
Τέλος η υπηρεσία σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες του Δήμου και άλλους φορείς,
συντόνιζε προωθούσε και επίλυε στα πλαίσια του εφικτού τα αιτήματα πολιτών και των
υπηρεσιών που της απευθύνονταν.
Για το έτος 2018 απασχολήθηκε με 1028 πρωτοκολλημένες υποθέσεις (εξ αυτών 794
πρωτόκολλα αφορούσαν εισερχόμενες αιτήσεις). Επίσης ασχολήθηκε με πλήθος
προφορικών αιτημάτων.
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Οικονομικά στοιχεία
H Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το Τμήμα Προϋπολογισμού &
Λογιστηρίου, στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του Δήμου, συνέταξε και
τροποποίησε, ανάλογα τις απρόβλεπτες έκτακτες ανάγκες, τον Προϋπολογισμό και το
Τεχνικό Πρόγραμμα της Υπηρεσίας για το έτος 2018.
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Πίστωση

Παρατηρήσεις

Επιχορήγηση σε βάρος των πιστώσεων ΚΑΠ 2018 για κάλυψη δράσεων
173.000,00€ πυροπροστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το αριθ.
10427/5-4-2018 έγγραφο του
Μεταφερόμενο ποσό επιχορήγησης σε βάρος των πιστώσεων ΚΑΠ 2017
31.576,12€ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών,
σύμφωνα με το αριθ. 13429/6-4-2017 έγγραφο του
Επιχορήγηση ποσού 300.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων του έργου
2003ΣΕ05500005 «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και
17.498,80€ καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’
βαθμού της Χώρας» του Υπουργείου Εσωτερικών, συμφώνα με το αριθ.
36015/31-10-2017 έγγραφο του
10.000,00€ ΣΑΤΑ 2018
73.756,47€ Μεταφερόμενο ποσό ΣΑΤΑ 2017
17.800,00€ Επιχορήγηση ΑΠΕ
323.631,39€ Σύνολο

ΑΠΕ 2018

ΣΑΤΑ 2017

ΣΑΤΑ 2018

ΥΠΕΣ 2017

ΚΑΠ 2017

2.936,32€

0.00€

0.00€

1.000,00€

ΚΑΠ 2018

15.000,00€

3.000,00€

1.608,52€

70.6022

15.000,00€

4.958,52€

1.000,00€

70.6012

Προμήθεια
συστήματος
ασύρματης
επικοινωνίας πολιτικής
προστασίας
Αποζημίωση
υπερωριακής εργασίας
και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυχτερινές
ώρες και λοιπές
πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση
υπερωριακής εργασίας
και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυχτερινές
ώρες και πρόσθετες
αμοιβές

Υλοποίηση

2.000,00€

70. 7135.03

Επιχορηγήσεις σε
εθελοντικές ομάδες
πυροπροστασίας

Πίστωση

3.350,00€

00.6735.02

Περιγραφή

3.000,00€

Κ.Α.

15.000,00€

Χρηματοδότηση προϋπολογισμού Πολιτικής Προστασίας για το έτος 2018

4.000,00€
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70.6275.08

5.000,00€

5.549,19€

70.6275.07

9.794,51€

70.6275.06

9.794,51€

9.794,51€

3.892,98€

70.6275.05

5.549,19€

3.892,98€

3.892,98€

7.993,04€

70.6275.04

5.549,19€

7.993,04€

7.993,04€

7.195,97€

70.6275.03

9.126,40€

7.195,97€

7.195,97€

6.746,22€

70.6275.02

15.000,00€

6.746,22€

6.746,22€

15.354,18€

70.6275.01

Εργασίες πρόληψης
και αντιμετώπισης
πλημμυρικών
καταστροφών στην
Δ.Κ. Ομαλών (Πολιτική
Προστασία)
Εργασίες
απομάκρυνσης φερτών
υλικών για την
διατήρηση της
φυσικής κοίτης των
χειμάρρων στην Δ.Κ.
Ομαλών
Εργασίες πρόληψης
και αντιμετώπισης
πλημμυρικών
καταστροφών στην
Δ.Ε. Αργοστολίου
(Πολιτική Προστασία)
Εργασίες πρόληψης
και αντιμετώπισης
πλημμυρικών
καταστροφών στην
Δ.Ε. Ελειού Πρόννων
(Πολιτική Προστασία)
Εργασίες πρόληψης
και αντιμετώπισης
πλημμυρικών
καταστροφών στην
Δ.Ε. Λειβαθούς
(Πολιτική Προστασία)
Εργασίες πρόληψης
και αντιμετώπισης
πλημμυρικών
καταστροφών στην
Δ.Ε. Πυλάρου
(Πολιτική Προστασία)
Εργασίες
απομάκρυνσης φερτών
υλικών για την
διατήρηση της
φυσικής κοίτης των
χειμάρρων στην Δ.Ε.
Ελειού Πρόννων
Εργασίες πρόληψης
και αντιμετώπισης
πλημμυρικών
καταστροφών στην
Δ.Ε. Παλικής (Πολιτική
Προστασία)

8.983,80€

70.6262.12

Επείγουσες εργασίες
λόγω εκτάκτων
αναγκών πολιτικής
προστασίας

10.000,00€
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15.354,18€

15.354,176€

8.983,80€

8.983,80€
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70.6279.05

70.6279.06

12.998,30€

12.000,00€

11.978,40€

13.000,00€

9.696,80€

12.000,00€

11.978,40€

7.000,00€

6.987,40€

7.000,00€

6.987,40€

17.498,80€
16.000,00€

70.6279.04

16.000,00€

12.000,00€

70.6279.03

15.433,66€

13.000,00€

70.6279.02

17.498,80€

12.000,00€

70.6279.01

Εργασίες
πυροπροστασίας στο
οδικό δίκτυο και
λοιπούς
κοινόχρηστους
χώρους Δ.Ε.
Αργοστολίου (Πολιτική
Προστασία)
Εργασίες
πυροπροστασίας στο
οδικό δίκτυο και
λοιπούς
κοινόχρηστους
χώρους Δ.Ε. Παλικής
(Πολιτική Προστασία)
Εργασίες
πυροπροστασίας στο
οδικό δίκτυο και
λοιπούς
κοινόχρηστους
χώρους Δ.Ε.
Λειβαθούς (Πολιτική
Προστασία)
Εργασίες
πυροπροστασίας στο
οδικό δίκτυο και
λοιπούς
κοινόχρηστους
χώρους Δ.Ε. Ελειού
Πρόννων (Πολιτική
Προστασία)
Εργασίες
πυροπροστασίας στο
οδικό δίκτυο και
λοιπούς
κοινόχρηστους
χώρους Δ.Ε. Σάμης
(Πολιτική Προστασία)
Εργασίες
πυροπροστασίας στο
οδικό δίκτυο και
λοιπούς
κοινόχρηστους
χώρους Δ.Ε. Πυλάρου
(Πολιτική Προστασία)

8.983,80€

7.000,00€

70.6275.10

Εργασίες
απομάκρυνσης φερτών
υλικών (Πολιτική
Προστασία)

8.983,80€

7.000,00€

70.6275.09

Εργασίες πρόληψης
και αντιμετώπισης
πλημμυρικών
καταστροφών στην
Δ.Ε. Σάμης (Πολιτική
Προστασία)

8.983,80€
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70.6279.25

5.000,00€

4.991,00€

7.000,00€

6.917,53€

12.036,09€

12.021,80€

5.000,00€

4.997,20€

24.800,00€

24.784,50€

7.036,09€

2.000,00€

3.000,00€

0,00€

7.000,00€

7.000,00€

17.800,00€

70.6279.24

2.150,00€

70.6279.23

2.089,4€0

7.000,00€

70.6279.22

2.150,00€

5.000,00€

70.6279.21

6.787,76€

7.000,00€

70.6279.20

10.000,00€

3.000,00€

70.6279.19

6.787,76€

5.000,00€

70.6279.08

7.000,00€

7.000,00€

70.6279.07

Εργασίες
πυροπροστασίας στο
οδικό δίκτυο και
λοιπούς
κοινόχρηστους
χώρους Δ.Ε. Ερίσου
(Πολιτική Προστασία)
Εργασίες
πυροπροστασίας στο
οδικό δίκτυο και
λοιπούς
κοινόχρηστους
χώρους Δ.Κ. Ομαλών
(Πολιτική Προστασία)
Καθαρισμός
υπνόσακων –
κουρτινών, λοιπού
εξοπλισμού και χώρων
αποθήκης Πολιτικής
Προστασίας
Εργασίες πρόληψης
και αντιμετώπισης
πλημμυρικών και
λοιπών καταστροφών
στην Αργοστολίου
(Πολιτική Προστασία)
Εργασίες πρόληψης
και αντιμετώπισης
πλημμυρικών και
λοιπών καταστροφών
στην Δ.Ε. Παλικής
(Πολιτική Προστασία)
Εργασίες πρόληψης
και αντιμετώπισης
πλημμυρικών και
λοιπών καταστροφών
στην Δ.Ε. Λειβαθούς
(Πολιτική Προστασία)
Εργασίες πρόληψης
και αντιμετώπισης
πλημμυρικών και
λοιπών καταστροφών
στην Δ.Ε. Ελειού
Πρόννων (Πολιτική
Προστασία)
Εργασίες πρόληψης
και αντιμετώπισης
πλημμυρικών και
λοιπών καταστροφών
στην Δ.Ε. Σάμης
(Πολιτική Προστασία)
Εργασίες πρόληψης
και αντιμετώπισης
πλημμυρικών και
λοιπών καταστροφών
στην Δ.Ε. Πυλάρου
(Πολιτική Προστασία)

7.000,00€
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10.194,29€

7.000,00€
1.000,00€

70.7135.10

3.831,96€

0,00€

2.000,00€

Προμήθεια εξοπλισμού
αποθήκης Πολιτικής
Προστασίας

70.6692

4.000,00€

2.000,00€

1.608,90€

2.000,00€

7.000,00€
3.000,00€

Προμήθεια ειδών
σίτισης
απασχολούμενων σε
δράσεις εκτάκτων
αναγκών, πληγέντων,
κλπ (Πολιτική
Προστασία)

24.186,20€

5.000,00€

4.998,44€

1.500,00€

70.6654.06

Προμήθεια ειδών
ατομικής προστασίας
(γιλέκα, φόρμες,
άρβυλα, μάσκες, κλπ) Πολιτική Προστασία

24.194,29€

1.500,00€

1.499,16€

6.000,00€

70.6279.27

Εργασίες πρόληψης
και αντιμετώπισης
πλημμυρικών και
λοιπών καταστροφών
στην Δ.Κ. Ομαλών
(Πολιτική Προστασία)

3.000,00€
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6.000,00€

4.552,04€

Προμήθεια
ηλεκτρονικούτηλεφωνικου και
70.7135.11
λοιπού εξοπλισμού
γραφείου Πολιτική
Προστασία
Προμήθεια
συστήματος μη
επανδρωμένου
70.7135.26
αεροσκάφους
(DRONE) για τις
ανάγκες της Πολιτικής
Προστασίας
Προϋπολογισμός Πολιτικής Προστασίας για το έτος 2018
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Πρόληψη και συνήθη ετοιµότητα
Σχέδιο ∆ράσης για την Οργανωµένη Αποµάκρυνση Πολιτών για λόγους
προστασίας από εξελισσόµενη ή επικείµενη καταστροφή εξ αιτίας ∆ασικών
Πυρκαγιών
Στα πλαίσια του γενικού σχεδιασµού της Πολιτείας για την Πολιτική Προστασία της
Χώρας και στο µέτρο των αρµοδιοτήτων και υποχρεώσεών του προς τους πολίτες που
ζουν στα όρια ευθύνης του, ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα και
σχεδιάζει τις απαραίτητες ενέργειες, προκειµένου να ανταποκριθεί στην αντιµετώπιση
εκτάκτων αναγκών από κάθε είδους καταστροφές.
Πρόκειται για µέτρα και ενέργειες που υπαγορεύονται από το Νόµο 3013/02 (ΦΕΚ 102
Α’/1-5-02), περί «Αναβάθµισης Πολιτικής Προστασίας» και αποβλέπουν: “Στην προστασία
της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές
καταστροφές, που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια
ειρηνικής περιόδου”.
Τα µέτρα αυτά εξειδικεύονται από την αριθ. 1299/03 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης περί «Έγκριση του από 7-4-03 Γενικού Σχεδίου
Πολιτικής Προστασίας µε τη συνθηµατική λέξη «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423 Β’/10-4-03) και
επικαιροποιούνται διαρκώς µε νοµοθετικές διατάξεις και κυρίως µε ειδικές – ονοµαστικές
εγκυκλίους για κάθε είδους κίνδυνο.
Στα πλαίσια αυτά µε στόχο τον συντονισµό των Φορέων στην άµεση απόκριση, στην
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, καθώς και στη διαχείριση των συνεπειών από την
εκδήλωση φυσικών καταστροφών, η ∆/νση Πολιτικής Προστασίας, συνέταξε το
∆εκέµβριο του 2013 την 1η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Ενεργειών του ∆ήµου
Κεφαλλονιάς (άρθρο 5 του Γενικού Σχεδίου “Ξενοκράτης”), µε την ονοµασία: «Γενικό
Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών ∆ήµου Κεφαλλονιάς» στο οποίο
παρουσιάζονται οι γενικές αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου ως υπεύθυνου συντονιστή
Πολιτικής Προστασίας και προέδρου του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) και τα
καθήκοντα των λοιπών ∆ηµοτικών Αρχών και Υπηρεσιών, αναφορικά µε την αντιµετώπιση
των καταστροφών, τόσο στο στάδιο του Σχεδιασµού και της Πρόληψης, όσο και σε εκείνο
της Αντιµετώπισης και της Αποκατάστασης.
Μετά τους καταστροφικούς σεισµούς της 26ης Ιανουαρίου και 3ης Φεβρουαρίου 2014
που έπληξαν το νησί µας και µε την εµπειρία που αποκοµίστηκε από αυτούς, η υπηρεσία
προχώρησε στην αναθεώρηση του Γενικού Σχεδίου Ενεργειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς
και συνέταξε την 2η έκδοσή του.
Οι ∆ασικές Πυρκαγιές καταγράφονται ως το πρώτο σε συχνότητα και ένταση
καταστρεπτικό γεγονός σε όλη την επικράτεια της χώρας.
Στα πλαίσια της εξειδίκευσης της ετοιµότητας και του συντονισµού των ενεργειών του
∆ήµου Κεφαλλονιάς συντάχθηκε Ειδικό Σχέδιο Ενεργειών µε την ονοµασία: «Ειδικό
Σχέδιο Ενεργειών Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από την εκδήλωση ∆ασικών
Πυρκαγιών».
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Στο Σχέδιο αυτό, καταγράφονται οι αρµοδιότητες, ο σχεδιασµός των δράσεων και η λήψη
µέτρων πρόληψης που εξασφαλίζουν την ετοιµότητα όλων των ∆υνάµεων του ∆ήµου
Κεφαλλονιάς και τον συντονισµό µε τους λοιπούς εµπλεκόµενους Φορείς (όπως
αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν. 3013/2002), για την αποτελεσµατική συνδροµή του
στην αντιµετώπιση των κινδύνων - συνεπειών, που προέρχονται από την εκδήλωση
δασικών πυρκαγιών, µε προτεραιότητα στην παροχή κάθε δυνατής αρωγής στον
πληγέντα πληθυσµό.
Μεταξύ των δράσεων, που απαιτούνται για την προστασία της ζωής και της υγείας των
πολιτών, είναι και η Οργανωµένη Αποµάκρυνσή τους από την περιοχή
ή που τεκµηριωµένα
εκτιµάται ότι απειλείται από εξελισσόµενη ή επικείµενη καταστροφή.
Ο κίνδυνος που διατρέχουν οι πολίτες εξαιτίας δασικών πυρκαγιών προέρχεται κατά
βάση, από την έκθεση του ανθρωπίνου οργανισµού σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες εξ
αιτίας της θερµότητας που παράγεται από την καύση της φυτικής βιοµάζας, καθώς και
από την έκθεση του
ου ανθρωπίνου οργανισµού σε παράγωγα καύσης (καπνός, αιωρούµενα
σωµατίδια, καύτρες, κλπ) τα οποία διαχέονται στην ατµόσφαιρα.
Συνεπώς, το σκεπτικό όλων των ενεργειών για την οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών εξ
αιτίας δασικών πυρκαγιών θα πρέπει να συνδέεται
συνδέεται κατά βάση µε αυτούς τους κινδύνους.
Στα πλαίσια αυτά, το “Ειδικό Σχέδιο
Ενεργειών
Αντιµετώπισης
Εκτάκτων
Αναγκών από την εκδήλωση ∆ασικών
“
Πυρκαγιών” συµπληρώνεται µε το “Σχέδιο
∆ράσης Ο.Α.Π.” και αφορά αυστηρά την
δράση της οργανωµένης αποµάκρυνσης του
το
πληθυσµού ή οµάδας ατόµων, όπως τα άτοµα
παιδικής ηλικίας, οι ηλικιωµένοι, τα άτοµα µε
χρόνια αναπνευστικά προβλήµατα, από µία
περιοχή, για λόγους προστασίας της ζωής ή
της υγείας τους από εξελισσόµενη ή από
επικείµενη καταστροφή από την εκδήλωση
δασικών πυρκαγιών.
Σκοπός του Σχεδίου είναι η καταγραφή των
διαφόρων
σταδίων
της
διαδικασίας
υλοποίησης
της
Οργανωµένης
Αποµάκρυνσης Πολιτών (Ο.Α.Π.),
(Ο.Α.Π οι ρόλοι και
οι αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου και των
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, καθώς
και των εµπλεκόµενων Φορέων για την
αποτελεσµατική συνδροµή στην υλοποίηση
της δράσης.

∆ήµος Κεφαλλονιάς,
ς, ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, Απολογισµός δράσεων έτους 2018

15
Μητρώο ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχηµάτων µηχανηµάτων έργου – µέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από
φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές (σεισµοί, πληµµύρες, χιονοπτώσεις,
παγετός, κατολισθήσεις, δασικές πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές)
Η υποχρέωση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που έχει την ευθύνη διάθεσης πόρων για την
εκπλήρωση του έργου του σύµφωνα µε το σχεδιασµό του για την εφαρµογή του
συστήµατος Πολιτικής Προστασίας, δεν αποκλείει τη συνεργασία του µε άλλους φορείς,
οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους πόρους που δύναται να διαθέσουν για το σκοπό αυτό.
Η διαδικασία διάθεσης των πόρων αυτών πρέπει να είναι γνωστή εκ των προτέρων και να
καθορίζεται σαφώς µέσω συµφωνιών ή µνηµονίων συνεργασίας όταν πρόκειται για φορείς
του δηµοσίου ή µέσω συµβάσεων ή συµφωνιών όταν πρόκειται για φορείς του ιδιωτικού
τοµέα. Νοείται ότι τα ανωτέρω µνηµόνια συνεργασίας/συµφωνίες/συµβάσεις εντάσσονται
στο σχεδιασµό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
Συνεπώς ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς οφείλει να καταρτίσει συµβάσεις µε ιδιωτικούς φορείς,
για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου του. Οι συµβάσεις αυτές
έχουν το χαρακτήρα της εκ µέρους του ∆ήµου πρότασης – πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών και αποδοχής εκ µέρους των
ενδιαφεροµένων, η δε σύναψη της σχετικής σύµβασης συντελείται ως εξαρτώµενη εκ
γεγονότος µέλλοντος και αβέβαιου, ευθύς όταν συµβεί το γεγονός.
Επιπρόσθετα, ο ∆ήµαρχος είναι υπεύθυνος για τη διάθεση και το συντονισµό δράσης του
απαραίτητου δυναµικού και µέσων για την πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και
αποκατάσταση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών του ∆ήµου. Ειδικότερα,
επειδή τα µέσα και το προσωπικό του ∆ήµου ενδέχεται να µην επαρκούν για την
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών (λόγω της έντασης ή της έκτασης της καταστροφής
κλπ), καταρτίστηκε µητρώο µε ιδιωτικούς φορείς που θα µπορούν να συµβάλλουν στην
αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών σε περίπτωση φυσικής ή τεχνολογικής
καταστροφής, µε δικά τους µέσα και προσωπικό, όταν αυτό απαιτηθεί και ζητηθεί από το
∆ήµο.
Για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2019 έως 31/12/2019 κατατεθήκαν 22 αιτήσεις
συµµετοχής για την κατάρτιση του µητρώου µε 152 οχήµατα-µηχανήµατα-µέσα:
Είδος µηχανήµατος έργου/οχήµατος/εξαρτήµατος

Σύνολο

Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ

11

Φορτωτής ερπυστριοφόρος µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ

2

Φορτωτής ερπυστριοφόρος µε ισχύ από 100ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ

5

Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι και 95ΗΡ

3

Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος µε ισχύ από 95ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ

10

Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος µε ισχύ πλέον των 150ΗΡ

2

Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος µε ισχύ µέχρι και 95ΗΡ

8
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Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος µε ισχύ από 95ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ

1

Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος µε ισχύ πλέον των 150ΗΡ

4

Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ

14

Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ από 100ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ

2

Εξάρτηµα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους µέχρι και 0,36tn

10

Εξάρτηµα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους από 0,36tn µέχρι και 1,7tn

9

Εξάρτηµα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους πλέον των 1,7tn

5

Προωθητής (bulldozer) τύπου D8 ή αναλόγου έως και D10

1

Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου µέχρι και 6t

5

Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 6tn µέχρι και 11tn

7

Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 11tn µέχρι και 17tn

10

Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 17tn µέχρι και 35tn

7

Γερανός µε ανυψωτική ισχύ µέχρι και 12tn

2

Οδοστρωτήρας µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ

3

Γεωργικός Ελκυστήρας (τρακτέρ)

3

Εξάρτηµα παρελκόµενο ή αναρτώµενο (χορτοκοπτικό, ψεκαστικό, σπορέαςαλατοδιανοµέας, λεπίδα, κάδος, σάρωθρο κλπ)

9

Φορτηγό επικαθήµενο (µε πλατφόρµα)

2

Χορτοκοπτική µηχανή (φορητή)

3

Αντλητικό συγκρότηµα 3" ή 4" 15 HP

1

Πύργος φωτισµού µε ανυψωτική ικανότητα πλέον των 5m, προβολείς πλέον των
2x400W και φωτεινότητα πλέον των 35.000 lums

1

Βυτίο παρελκόµενο ή αναρτώµενο ωφέλιµου φορτίου πλέον των 0,5tn

12

Ιδιόκτητα οχήµατα - µηχανήµατα έργου – µέσα για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή
τεχνολογικές καταστροφές από 1-1-2019 έως 31-12-2019
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Τακτική συνεδρίαση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου
Την 12 Σεπτεµβρίου 2018 συνεδρίασε, σε πλήρη απαρτία και µε διευρυµένη συµµέτοχη
Φορέων, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο του ∆ήµου µας, για τρία πολύ σηµαντικά και
επίκαιρα θέµατα:
• Μέτρα ενίσχυσης του µηχανισµού δασοπυρόσβεσης και δράσεων πυροπροστασίας
• Ενηµέρωση για το Σχέδιο ∆ράσης Οργανωµένης Αποµάκρυνσης Πολιτών ∆ήµου
Κεφαλλονιάς
• Συντονισµός σε τοπικό επίπεδο για την αντιµετώπιση κινδύνων από πληµµυρικά
φαινόµενα
Το πρώτο θέµα, αφορούσε το καλύτερο συντονισµό, αναβάθµιση και ενδυνάµωση όλου το
µηχανισµού του ∆ήµου σε επίπεδο σχεδιασµού, µέσων, ανθρώπινου δυναµικού, καθώς και
δράσεων πυροπροστασίας, όχι µόνο για την φετινή περίοδο αλλά κυρίως για την εποµένη
αντιπυρική περίοδο.
Το δεύτερο θέµα αφορούσε την παρουσίαση της δοµής και των ενεργειών των
εµπλεκόµενων Φορέων της δράσης της Οργανωµένης Αποµάκρυνσης Πολιτών, από
περιοχή που εκτιµάται ότι απειλείται από εξελισσόµενη ή επικείµενη δασική πυρκαγιά.
Το τρίτο θέµα αφορούσε το συντονισµό των εµπλεκόµενων Φορέων σε επίπεδο ∆ήµου
για την αντιµετώπιση κινδύνων από πληµµυρικά φαινόµενα, εξ αιτίας των αλλαγών στις
αρµοδιότητες που έχει επιφέρει ο νέος νόµος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και λόγω του
ότι αρχίζει η περίοδος των βροχοπτώσεων.
Στη συνέχεια έγινε αναλυτική και διαλογική συζήτηση, εντοπίστηκαν προβλήµατα και
ελλείψεις, καθώς και καθορίστηκαν οι ενέργειες που θα πρέπει να προβεί ο κάθε
εµπλεκόµενος Φορέας για την ενίσχυση του µηχανισµού του.
Επίσης, ψηφίστηκαν προτάσεις προς τα αρµόδια Υπουργεία για βελτίωση του
νοµοθετικού πλαισίου και την αύξηση της χρηµατοδότησης, για εκπόνηση µελετών και
εκτέλεσης αντίστοιχων έργων, για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των κινδύνων από
δασικές πυρκαγιές και πληµµυρικά φαινόµενα.
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Εξοπλισµός και υλικά συντήρησης
H υπηρεσία συνέταξε και υλοποίησε τις κάτωθι µελέτες, σε επίπεδο πρόληψης και
αντιµετώπισης, που αφορούν προµήθεια τεχνολογικού εξοπλισµού και υλικών
συντήρησης:
Κ.Α.

Τίτλος
Προµήθεια ηλεκτρονικού και τηλεφωνικού εξοπλισµού
γραφείου (Πολιτική Προστασία)
Προµήθεια ειδών σίτισης απασχολούµενων σε δράσεις
εκτάκτων αναγκών, πληγέντων, κλπ (Πολιτική Προστασία)
Προµήθεια συστήµατος µη επανδρωµένου αεροσκάφους
(DRONE) για τις ανάγκες Πολιτικής Προστασίας
Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας (Πολιτική
προστασία)

Υλοποίηση

70.7135.10

Προµήθεια εξοπλισµού αποθήκης Πολιτικής προστασίας

4.998,44€

70.7135.03

Προµήθεια συστήµατος ασύρµατης επικοινωνίας
Πολιτικής Προστασίας

2.936,32€

70.6279.19

Καθαρισµός υπνόσακων, κουρτινών, κλπ

2.089,40€

70.7135.11
70.6692
70.7135.26
70.6654.06

Σύνολο

1.499,16€
1.608,90€
4.552,04€
3.831,96€

21.516,22€

∆απάνες υλοποίησης των προµηθειών εξοπλισµού και υλικών συντήρησης

Προµήθεια ηλεκτρονικού και τηλεφωνικού εξοπλισµού γραφείου (Πολιτική Προστασία)
Προµήθεια ηλεκτρονικού, τηλεφωνικού και λοιπού εξοπλισµού για την κάλυψη των
υπηρεσιακών αναγκών της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας
Προµήθεια ειδών σίτισης απασχολούµενων σε δράσεις εκτάκτων αναγκών, πληγέντων,
κλπ (Πολιτική Προστασία)
Προµήθεια ειδών σίτισης και διάθεση τους, για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από
την σίτιση σε πολίτες που έχουν πληγεί από καταστροφικά φαινόµενα στο ∆ήµο
Κεφαλλονιάς και σίτιση ατόµων που ασχολούνται σε δράσεις εκτάκτων αναγκών (π.χ.
καταστολή πυρκαγιών, αντιµετώπιση πληµµυρικών φαινοµένων κλπ)
Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας (Πολιτική προστασία)
Προµήθεια ειδών ένδυσης, υπόδησης και ατοµικής προστασίας για το προσωπικό της
∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, της Οµάδας Πυροπροστασίας καθώς και
οποιοδήποτε άλλου εµπλεκοµένου υπαλλήλου, εθελοντή ή πολίτη του ∆ήµου
Κεφαλλονιάς
Προµήθεια εξοπλισµού αποθήκης Πολιτικής προστασίας
Προµήθεια και διάθεση υλικών οργάνωσης της αποθήκης της Πολιτικής Προστασίας του
∆ήµου Κεφαλλονιάς, καθώς και του λοιπού εξοπλισµού για εργασίες πρόληψης και
ενηµέρωσης των πολιτών όσο και στην αντιµετώπιση και αποκατάσταση από έκτακτες
ανάγκες. Επίσης συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια ενός ηλεκτρικού ποδηλάτου, για την
µετακίνηση των στελεχών της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας εντός της πόλεως
Αργοστολίου , προκειµένου να αποφευχθούν οι µετακινήσεις µε τα Πυροσβεστικά
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Οχήµατα για τις παρά πολλές µετακινήσεις που απαιτούνται είτε για συσκέψεις µε
Φορείς και Υπηρεσίες αλλά και για αυτοψίες σε κοντινές αποστάσεις.
Προµήθεια συστήµατος ασύρµατης επικοινωνίας Πολιτικής Προστασίας
Προµήθεια εξοπλισµού και επέκτασης της υπάρχουσας εγκατάστασης ειδικού
ραδιοδικτύου VHF στην ∆.Ε Παλικής, για την κάλυψη των αναγκών κατά την
αντιµετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών του ∆ήµου Κεφαλονιάς.
Καθαρισµός υπνόσακων, κουρτινών, κλπ
Πλύσιµο και το στεγνό καθάρισµα 17 τεµαχίων υπνόσακων διαστάσεων 25 τεµαχίων
κουβερτών
που χρησιµοποιηθήκαν στην ανάγκη για φιλοξενία εβδοµήντα εννιά
προσφύγων µετά την άφιξη και παραµονή τους στο νησί µας από την 20η έως και 25 η
Οκτωβρίου 2018. Καθαρισµός και η απολύµανση των Χώρων Αποθήκης της ∆/νσης
Πολιτικής Προστασίας.
Προµήθεια συστήµατος µη επανδρωµένου αεροσκάφους (DRONE) για τις ανάγκες
Πολιτικής Προστασίας
Προµήθεια
µη
επανδρωµένου
αεροσκάφους (DRONE) για
την
κάλυψη
των
υπηρεσιακών αναγκών της
∆/νσης
Πολιτικής
Προστασίας του ∆ήµου
Κεφαλλονιάς, σε όλες τις
φάσεις
αντιµετώπισης
φυσικών ή τεχνολογικών
καταστροφών
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Ασκήσεις ετοιµότητας
Άσκηση ετοιµότητας «Κέφαλος»
Την Παρασκευή 13 Απριλίου 2018 διεξήχθη άσκηση ετοιµότητας µερικής εκκένωσης του
Γενικού Νοσοκοµείου Κεφαλληνίας µε την επωνυµία «ΚΕΦΑΛΟΣ» µε εφαρµογή των
Επιχειρησιακών Σχεδίων «ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ» και «ΠΕΡΣΕΑΣ».
Η άσκηση πραγµατοποιήθηκε υπό την εποπτεία του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων
Υγείας και συµµετείχαν σε αυτήν η Π.Ε. Κεφαλληνίας, o ∆ήµος Κεφαλλονιάς δια της
∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, το ΕΚΑΒ, το Πυροσβεστικό Σώµα, η Ελληνική
Αστυνοµία και η ∆ΕΗ.
Στόχος της άσκησης ήταν η διαπίστωση της ετοιµότητας του προσωπικού του Γενικού
Νοσοκοµείου Κεφαλληνίας αλλά και η δυνατότητα συνεργασίας µε άλλες υπηρεσίες,
όπως το ΕΚΑΒ, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Αστυνοµία η Περιφέρεια και ο ∆ήµος µετά
από µεγάλο σεισµό.
Για την υλοποίηση της άσκησης η υπηρεσία µας προµήθευσε σε υπαλλήλους του Γ.Ν.Ν.
και την οµάδα της Περιφερειακής Ενότητας µε γιλέκα και κράνη.

Άσκηση «∆ια πυρός 2018»
Την 8 Μαΐου 2018 η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου στα πλαίσια της διαρκούς
εκπαίδευσης και της αρτιότερης συνεργασίας µεταξύ των εµπλεκοµένων φορέων
διενέργησε άσκηση ετοιµότητας δασικής πυρκαγιάς µεγάλης έκτασης µε την κωδική
ονοµασία «∆ια πυρός 2018».
Το σενάριο της άσκησης αφορούσε την καταστολή δασικής πυρκαγιάς στο περιαστικό
Άλσος Αργοστολίου και συµµετείχαν η ∆/νση ∆ασών Κεφαλληνίας, η Π.Ε. Κεφαλληνίας, η
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Κεφαλληνίας, οι Εθελοντικές Οµάδες.
Ο ∆ήµος µας συµµετείχε ενεργά µε την Υπηρεσία µας, την Οµάδα Πυροπροστασίας, τρία
πυροσβεστικά οχήµατα, ένα υδροφόρο όχηµα, ένα µηχάνηµα έργου και ένα επιβατηγό
αυτοκίνητο.
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Αντιµετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης
Την 18 Οκτωβρίου 2018 το Λιµεναρχείο Κεφαλληνίας στα πλαίσια της αρτιότερης
συνεργασίας µεταξύ των εµπλεκοµένων φορέων διενέργησε άσκηση καταπολέµησης
περιστατικού ρύπανσης από πετρέλαιο στη θάλασσα στον λιµένα Ληξουρίου. Στην
άσκησης συµµετείχαν η Π.Ε. Κεφαλληνίας και το Λιµενικό Ταµείο Κεφαλλονιάς.
Ο ∆ήµος µας συµµετείχε ενεργά µε την Υπηρεσία µας, την Οµάδα Πυροπροστασίας και
υπαλλήλους της ∆.Ε. Παλικής µε ένα πυροσβεστικό όχηµα, ένα µηχάνηµα έργου και ένα
φορτηγό.
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Εργασίες πυροπροστασίας
κοινόχρηστους χώρους

στο

οδικό

δίκτυο

και

στους

λοιπούς

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της µεσογειακής βλάστησης, που συντελεί στην
ευπάθεια των φυσικών οικοσυστηµάτων, που αναπτύσσονται στη περιοχή της Μεσογείου
στη φωτιά, είναι η υψηλή ευφλεκτικότητα της. Η ευφλεκτικότητα της βλάστησης
οφείλεται:
• στην υψηλή περιεκτικότητα της σε εκχυλίσµατα, όπως το ρετσίνι και τα έλαια,
• στην χαµηλή περιεκτικότητα της σε υγρασία κατά την καλοκαιρινή περίοδο,
• στην συνέχεια και στην µεγάλη πυκνότητα της χαµηλής βλάστησης.
Στα δασικά οικοσυστήµατα η βλάστηση αυτή που αποτελείται από υψηλά δένδρα, τους
θάµνους, την ποώδη βλάστηση, τα φρύγανα, τα ξερά κλαδιά, τα ξερά χόρτα, τα
υπολείµµατα των υλοτοµιών, από το φυλλόστρωµα και το βελονοτάπητα, αποτελεί την
καύσιµη δασική ύλη, η οποία και παίζει σηµαντικό ρόλο στην έναρξη και εξάπλωση µιας
φωτιάς. Έτσι οι περιοχές µε πλούσιο εύφλεκτο υλικό αποτελούν ζώνες υψηλού κινδύνου
για έκρηξη δασικών πυρκαγιών.
Στα πλαίσια αυτά ο ∆ήµος µέσω των ∆ιευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος
και Πρασίνου και Τεχνικών Υπηρεσιών, κατάρτισε πρόγραµµα και προέβηκε από την
έναρξη του έτους, δια των ιδίων µέσων σε εργασίες πυροπροστασίας σε όλες της
∆ηµοτικές Ενότητες µε ευθύνη των Αντιδηµάρχων.
Οι εργασίες αυτές αφορούσαν κλαδέµατα δένδρων- θάµνων, καθαρισµός-αποψίλωση από
βλάστηση δηµοτικών οδών, δασικών/αγροτικών δρόµων, αλσυλλίων, κοινοχρήστων χώρων
καθώς και η αποκατάσταση της προσβασιµότητας του οδικού δικτύου αρµοδιότητας του
∆ήµου Κεφαλλονιάς µε σκοπό:
• Την προστασία του περιβάλλοντος µε την µείωση του κινδύνου για έναρξη και
εξάπλωση δασικών πυρκαγιών που δηµιουργείται από την ανάπτυξη πυκνής και
ξερής βλάστησης κυρίως στα ερείσµατα των οδών.
• Την αποτελεσµατική επιχειρησιακή δράση αντιµετώπισης των δασικών πυρκαγιών
µε την βελτίωση της προσβασιµότητας του οδικού δικτύου για τα πυροσβεστικά
και λοιπά µέσα.
Επειδή όµως το ανθρώπινο δυναµικό και τα µέσα δεν επαρκούσαν για να καλύψουν τις
ανάγκες σε κάθε ∆ηµοτική Ενότητα, ανατέθηκε παράλληλα και σε ιδιώτες µέρος των
εργασιών.
Στα πλαίσια αυτά η Υπηρεσία µας συνέταξε και υλοποίησε µελέτες παροχής υπηρεσιών,
που αφορούσαν εργασίες πυροπροστασίας.
Οι εργασίες εκτελέστηκαν, κατόπιν υπόδειξης της Υπηρεσίας και ανάλογα µε τις
ανάγκες:
• στο αγροτικό οδικό δίκτυο
• στο δασικό οδικό δίκτυο (ορεινή οδοποιία)
• στο δηµοτικό οδικό δίκτυο οικισµών
και δευτερευόντως στους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους όλων των ∆ηµοτικών
Ενοτήτων/Κοινοτήτων.
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Κ.Α.

Περιοχή

Υλοποίηση

70.6279.01

∆.Ε. Αργοστολίου

12.998,30€

70.6279.02

∆.Ε. Παλικής

11.978,40€

70.6279.03

∆.Ε. Λειβαθούς

70.6279.04

∆.Ε. Ελειού Πρόννων

70.6279.05

∆.Ε. Σάµης

6.987,40€

70.6279.06

∆.Ε. Πυλάρου

6.987,40€

70.6279.07

∆.Ε. Ερίσου

6.787,76€

70.6279.08

∆.Κ. Οµαλών

9.696,80€
11.978,40€

6.787,76€
Σύνολο

74.202,22€

∆απάνες υλοποίησης των εργασιών πυροπροστασίας ανά δηµοτική ενότητα
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Ποσοστό δαπανών
υλοποίησης των
εργασιών
πυροπροστασίας ανά
δηµοτική ενότητα

♦Υλοποίηση
των εργασιών
πυροπροστασίας
ανά τοπική
ενότητα
∆ήµος Κεφαλλονιάς,
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11,35%
Γεωργικός Ελκυστήρας (τρακτέρ) µε
χορτοκοπτικό εξάρτηµα

88,65%

Εκσκαφέας-Φορτωτής

Ποσοστό δαπανών υλοποίησης των εργασιών πυροπροστασίας ανά µηχάνηµα έργου ή όχηµα στο σύνολο
των δηµοτικών ενοτήτων

35.000,00 €
30.000,00 €
25.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €

Χρονοδιάγραµµα δαπανών υλοποίησης των εργασιών πυροπροστασίας στο σύνολο των δηµοτικών
ενοτήτων
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12/2018

11/2018

10/2018

9/2018

8/2018

7/2018

6/2018

5/2018

4/2018

3/2018

2/2018

1/2018

0,00 €
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Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών
Η ιδιόµορφη γεωµορφολογία της Κεφαλλονιάς (εξαιρετικά ορεινό νησί µε έντονα
επικλινές έδαφός, µε πολλές χαραδρώσεις) συµβάλλει στην ανάπτυξη µεγάλου αριθµού
ρεµάτων µε µικρές σχετικά λεκάνες απορροής, των οποίων οι έντονες κλίσεις συντελούν
στη γρήγορη αποστράγγισή τους και στη δηµιουργία πληµµυρών, όταν εκδηλώνονται
καταιγίδες ή έντονες βροχοπτώσεις.
Τα φαινόµενα αυτά έχουν κατά το παρελθόν προκαλέσει αρκετές καταστροφές σε
κατοικηµένες περιοχές, σε τεχνικά έργα και αγροτικές εκµεταλλεύσεις και έχουν θέσει σε
κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
Η πρόκληση αυτών των καταστροφών οφείλεται συνήθως στις παρεµβάσεις που έχουν
γίνει στην κοίτη και τα πρανή των φυσικών ρεµάτων και στην πληµµελή συντήρηση των
τεχνικών έργων που κατασκευάσθηκαν για να διευκολύνουν την απορροή των οµβρίων
υδάτων ή πολλές φορές και στην ανυπαρξία τέτοιων έργων, αλλά και στην απόρριψη
µπαζών και σκουπιδιών στις όχθες τους.
Επιβάλλεται λοιπόν κατά προτεραιότητα, ο σχολαστικός έλεγχος της καλής κατάστασης
όλων των αντιπληµµυρικών έργων και η συντήρησή τους, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η
απρόσκοπτη λειτουργία τους. Ειδικότερα, η αποτροπή εµφάνισης πληµµυρικών
φαινοµένων και δυσχερειών στο οδικό δίκτυο του ∆ήµου µας λόγω έντονων
βροχοπτώσεων, συνδέεται άµεσα µε την καλή λειτουργία και συντήρηση του δικτύου
οµβρίων υδάτων των οδών, τον καθαρισµό, συντήρηση και λειτουργία των φρεατίων
υδροσυλλογής, οχετών και τάφρων απορροής του δικτύου όµβριων υδάτων των οδών και
των συνδετηρίων αγωγών µε τους αποδέκτες.
Επειδή όµως το ανθρώπινο δυναµικό και τα µέσα δεν επαρκούν για να καλύψουν τις
ανάγκες σε κάθε ∆ηµοτική Ενότητα, ανατέθηκαν παράλληλα και σε ιδιώτες µέρος των
εργασιών.
Στα πλαίσια αυτά η Υπηρεσία µας συνέταξε και υλοποίησε µελέτες παροχής υπηρεσιών,
που αφορούσαν εργασίες:
• Αποψίλωση της υδρόφιλης βλάστησης και αποµάκρυνση απορριµµάτων και φερτών
υλικών στις τάφρους, οχετούς απορροής, γεφύρια και συναφή τεχνικά έργα του
αγροτικού και δηµοτικού δικτύου, αλλά και στους περιφερειακούς χωµατόδροµους
των οικισµών.
• ∆ιαµόρφωσης των τάφρων (όπου κρίνεται αναγκαίο) του δηµοτικού και αγροτικού
οδικού δικτύου, ώστε να είναι δυνατή η οµαλή απορροή των όµβριων υδάτων.
• Αποµάκρυνση από το οδικού δικτύου και τους λοιπούς κοινοχρήστους χώρους των
φερτών υλικών και τα προϊόντα των κατολισθήσεων και διαµόρφωση του
καταστρώµατος για την αποκατάσταση της βατότητας.
Οι εργασίες εκτελέστηκαν, κατόπιν υπόδειξης της Υπηρεσίας και ανάλογα µε τις
ανάγκες:
• στο αγροτικό οδικό δίκτυο
• στο δασικό οδικό δίκτυο (ορεινή οδοποιία)
• στο δηµοτικό οδικό δίκτυο οικισµών
• στο υδρογραφικό δίκτυο
και δευτερευόντως στους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους στην εδαφική περιφέρεια όλων
των ∆ηµοτικών Ενοτήτων/Κοινοτήτων εκτός της Ερίσου.
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Κ.Α.
70.6275.03
70.6279.20
70.6275.08
70.6279.21
70.6275.05
70.6279.22
70.6275.04
70.6279.23
70.6275.09
70.6279.24
70.6275.06
70.6279.25

Περιοχή

Υλοποίηση
1

3.892,98€

∆.Ε. Αργοστολίου

2

0,00€

8.983,80€

∆.Ε. Παλικής

4.991,00€
7.195,97€

∆.Ε. Λειβαθούς

70.629.27

1

6.917,53€
7.993,04€

∆.Ε. Ελειού Πρόννων

1

12.021,00€
8.983,80€

∆.Ε. Σάµης

1

4.997,20€
6.746,22€

∆.Ε. Πυλάρου

1

24.784,50€

∆.Ε. Ερίσου
70.6275.01

1

0,00€
5549,19€

∆.Κ. Οµαλών

1

24.186,20€
Σύνολο

127.242,43€

∆απάνες υλοποίησης των εργασιών πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών ανά δηµοτική
ενότητα

1

Πραγµατοποιήθηκε ο συνοπτικός διαγωνισµός το έτος 2017. Η σύναψη συµβάσεων και η ανάθεση των εργασιών
πραγµατοποιήθηκε το έτος 2018
2
∆εν υλοποιήθηκε
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Ποσοστό
δαπανών
υλοποίησης των
εργασιών
πρόληψης και
αντιµετώπισης
πληµµυρικών
καταστροφών
ανά δηµοτική
ενότητα

♦Υλοποίηση
των εργασιών
πρόληψης και
αντιµετώπισης
πληµµυρικών
καταστροφών
ανά τοπική
ενότητα
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3,98%
5,75%
4,95%
1,90%

Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος µε ισχύ από
95ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ
Φορτηγό ανατρεπόµενο, ωφελίµου φορτίου άνω των
6t µέχρι 17t
Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ
µέχρι και 100 ΗΡ
Φορτωτής ερπυστριοφόρος µε ισχύ από 100ΗΡ
µέχρι και 150ΗΡ
Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος µε ισχύ
πλέον των 150ΗΡ
Γεωργικός Ελκυστήρας µε χορτοκοπτικό εξάρτηµα
(καταστροφέας
Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι 100ΗΡ

13,36%

11,39%
13,11%

Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 11tn
µέχρι και 17tn
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου από 6tn
3,34%
25,49%
µέχρι και 11tn
Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος µε ισχύ από
11,80%
95ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ
Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ από
100ΗΡ µέχρι και 150ΗΡ
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου µέχρι και
6tn
Ποσοστό δαπανών υλοποίησης των εργασιών πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών ανά
µηχάνηµα έργου / όχηµα στο σύνολο των δηµοτικών ενοτήτων

4,28%

0,64%

25.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €

Χρονοδιάγραµµα δαπανών υλοποίησης των εργασιών πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών
καταστροφών στο σύνολο των δηµοτικών ενοτήτων
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12/2018

11/2018

10/2018

9/2018

8/2018

7/2018

6/2018

5/2018

4/2018

3/2018

2/2018

1/2018

0,00 €
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Εργασίες αποµάκρυνσης φερτών υλικών για την διατήρηση της φυσικής
κοίτης των χειµάρρων
Λόγω της έντονης βλάστησης, των φερτών υλικών και των απορριµµάτων που έχουν
εναποτεθεί στις κοίτες των χειµάρρων, καθίσταται δυσχερής η απορροή των
επιφανειακών υδάτων. Αποτέλεσµα είναι να συµβαίνουν πληµµύρες, καταστρέφοντας τις
παρακείµενες ιδιοκτησίες.
Στα πλαίσια αυτά η Υπηρεσία µας συνέταξε και υλοποίησε µελέτες παροχής υπηρεσιών,
που αφορούσαν εργασίες:
• Βελτίωση της ικανότητας απορροής υδάτων των χειµάρρων ή των ρεµάτων
εξασφαλίζοντας οµαλή λειτουργία και αύξηση της παροχετευτικής του
ικανότητας, γεγονός που θα οδηγήσει σε περιορισµό των πληµµυρικών φαινοµένων
και κατ’ επέκταση σε καλύτερη προστασία των περιουσιών των κατοίκων:
• Καθαρισµού των ρεµάτων από την βλάστηση, αποµάκρυνσης των φερτών υλικών
και οικιακών απορριµµάτων, διευθέτησης της κοίτης τους, ώστε να µην
εµποδίζεται η ροή του νερού, καθώς και εργασίες ανάσχεσης της χαλικοροής µετά
των απαιτούµενων υλικών.
Οι εργασίες εκτελέστηκαν κατόπιν υπόδειξης της Υπηρεσίας και ανάλογα µε τις ανάγκες:
στο υδρογραφικό δίκτυο.
Συγκεκριµένα έγιναν εργασίες στην εδαφική περιφέρεια των ∆ηµοτικών
Ενοτήτων/Κοινοτήτων:
• ∆.Ε. Ελειού Πρόννων
• ∆.Κ. Οµαλών
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Κ.Α.

70.6275.07

70.6275.02

Περιοχή

Υλοποίηση

∆.Ε. Αργοστολίου

0,00€

∆.Ε. Παλικής

0,00€

∆.Ε. Λειβαθούς

0,00€

∆.Ε. Ελειού Πρόννων

15.354,18€

3

∆.Ε. Σάµης

0,00€

∆.Ε. Πυλάρου

0,00€

∆.Ε. Ερίσου

0,00€

∆.Κ. Οµαλών

9.794,51€
Σύνολο

25.148,69€

∆απάνες υλοποίησης των εργασιών αποµάκρυνσης φερτών υλικών για την διατήρηση της φυσικής κοίτης
των χειµάρρων ανά δηµοτική ενότητα

3

Πραγµατοποιήθηκε ο συνοπτικός διαγωνισµός το έτος 2017. Η σύναψη συµβάσεων και η ανάθεση των εργασιών
πραγµατοποιήθηκε το έτος 2018
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Ποσοστό
δαπανών
υλοποίησης των
εργασιών
αποµάκρυνσης
φερτών υλικών
για την
διατήρηση της
φυσικής κοίτης
των χειµάρρων
ανά δηµοτική
ενότητα

♦Υλοποίηση
των εργασιών
αποµάκρυνσης
φερτών υλικών
για την
διατήρηση της
φυσικής κοίτης
των χειµάρρων
ανά τοπική
ενότητα
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Μηχανικός Εκσκαφέας µε ισχύ από 95ΗΡ µέχρι και
150ΗΡ

17,42%

50,71%

Εκσκαφέας - Φορτωτής µε ισχύ από 95 ΗΡ έως
150ΗΡ

Φορτηγό ανατρεπόµενο, ωφελίµου φορτίου άνω των
17t µέχρι 35t

25,25%

Φορτηγό ανατρεπόµενο, ωφελίµου φορτίου άνω των
6t µέχρι 17t

6,63%

Ποσοστό δαπανών υλοποίησης των εργασιών αποµάκρυνσης φερτών υλικών για την διατήρηση της φυσικής
κοίτης των χειµάρρων ανά µηχάνηµα έργου / όχηµα στο σύνολο των δηµοτικών ενοτήτων

20.000,00 €

15.000,00 €

10.000,00 €

5.000,00 €

12/2018

11/2018

10/2018

9/2018

8/2018

7/2018

6/2018

5/2018

4/2018

3/2018

2/2018

1/2018

0,00 €

Χρονοδιάγραµµα δαπανών υλοποίησης των εργασιών αποµάκρυνσης φερτών υλικών για την διατήρηση της
φυσικής κοίτης των χειµάρρων στο σύνολο των δηµοτικών ενοτήτων
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Αυξηµένη ετοιµότητα
Αυξηµένη ετοιµότητα για την αντιµετώπιση δασικών πυρκαγιών
Ιδιαίτερα την αντιπυρική περίοδο, κατά τις ηµέρες που η κατάσταση κινδύνου εκδήλωσης
πυρκαγιάς είναι υψηλή (3, 4 ή 5), ο ∆ήµος µας µε την Οµάδα Πυροπροστασίας που
διαθέτει βρισκόταν σε επιφυλακή ή περιπολία µε βάρδιες από την 13:30 µ.µ. και τα µέλη
της αποδεσµεύονταν από τα άλλα καθήκοντά τους, που απορρέουν από την οργανική
θέση που κατέχουν, έως ότου λήξει η κατάσταση κινδύνου.
Κατηγορία
κινδύνου
3
3

Ηµεροµηνία
8-6-2018

∆ηµοτική
Ενότητα
Αργοστολίου

Αγ. Κωνσταντίνος

Περιπολία

Αργοστολίου

Αγ. Κωνσταντίνος

Περιπολία

Περιοχή

24-7-2018
Ελειού Πρόννων

2

Περιπολία

28-7-2018

Επιφυλακή
Ελειού Πρόννων

3

29-7-2018
Αργοστολίου

Περιπολία
Αγ. Αθανάσιος
Αγ. Κωνσταντίνος

Ελειού Πρόννων
3

30-7-2018
Αργοστολίου

Αγ. Αθανάσιος
Αγ. Κωνσταντίνος

Περιπολία
Αγ. Αθανάσιος

Ελειού Πρόννων

Περιπολία
Αγ. Αθανάσιος

Ελειού Πρόννων

Περιπολία
Περιπολία

9-8-2018
Αργοστολίου

Αγ. Αθανάσιος

Ελειού Πρόννων
4

Περιπολία

5-8-2018
Αργοστολίου

3

Περιπολία

4-8-2018
Αργοστολίου

3

Περιπολία
Περιπολία

Ελειού Πρόννων
3

Παρατήρηση

10-8-2018

Περιπολία
Περιπολία

Αργοστολίου

Λάσση
Αγ. Κωνσταντίνος

Περιπολία

Λειβαθούς

Αγ. Ανδρέας

Περιπολία

3

11-8-2018

Ελειού Πρόννων

Περιπολία

3

12-8-2018

2

15-8-2018

Ελειού Πρόννων

Περιπολία

2

16-8-2018

Ελειού Πρόννων

Περιπολία

Επιφυλακή
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3

18-8-2018

Ελειού Πρόννων

Περιπολία

2

19-8-2018

Ελειού Πρόννων

Περιπολία

3

1-9-2018

Ελειού Πρόννων

Περιπολία

3

2-9-2018

Ελειού Πρόννων

Περιπολία

Ελειού Πρόννων

Περιπολία

4

26-9-2018

Αργοστολίου
Λειβαθούς

Αγκώνας
Θηνιά
Λακήθρα
Άγ. Ανδρέας

Περιπολία
Περιπολία

Ηµερολόγιο αυξηµένης ετοιµότητας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την αντιµετώπιση δασικών πυρκαγιών

Ιδία µέσα
18xΠυροσβεστικό όχηµα 0,8tn
15xΠυροσβεστικό όχηµα 0,8tn
17xΠυροσβεστικό όχηµα 0,8tn
18xΦορτηγό όχηµα µε βυτίο
1xΕπιβατηγό όχηµα

Ανθρώπινο δυναµικό

Υπερωριακή
εργασία

∆/νση Πολιτικής Προστασίας

144 ώρες

Οµάδα Πυροπροστασίας

360 ώρες

Ιδία µέσα και ανθρώπινο δυναµικό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς αυξηµένης ετοιµότητας αντιµετώπισης δασικών
πυρκαγιών
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Έκτακτη συνεδρίαση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου
Την 5 Σεπτεµβρίου 2018, συνεδρίασε, εκτάκτως το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο του
∆ήµου µας, µε θέµα τον συντονισµό των υπηρεσιών και των φορέων για την ενδυνάµωση
δασοπυροσβεστικού µηχανισµού αντιµετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση δασικών
πυρκαγιών για κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ (4) και ιδιαίτερα για την
εφαρµογή των ενεργειών σε περίπτωση οργανωµένης αποµάκρυνσης πολιτών .
Στη συνέχεια έγινε αναλυτική και διαλογική συζήτηση, εντοπίστηκαν προβλήµατα και
ελλείψεις, καθώς και καθορίστηκαν οι ενέργειες που θα πρέπει να προβεί ο κάθε
εµπλεκόµενος Φορέας για την ενίσχυση του µηχανισµού του.
Επίσης αποφασίστηκε ότι ο συντονισµός αυτός θα γίνεται σε κάθε πρόβλεψη πολύ
υψηλής επικινδυνότητας (4) για εκδήλωση δασικών πυρκαγιών έως το τέλος της
αντιπυρικής περιόδου, εκτός αν προέκυπταν επιπλέον ζητήµατα.
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Επιχειρησιακή αντιµετώπιση και
αποκατάσταση
Αντιµετώπιση δασικών πυρκαγιών
Σε περίπτωση πυρκαγιάς µετά από “αίτηµα συνδροµής” από την Πυροσβεστική Υπηρεσία,
η υπηρεσία µας κινητοποιούσε άµεσα σύµφωνα µε το Γενικό Σχέδιο Ενεργειών την Οµάδα
Πυροπροστασίας και το απαραίτητο Ανθρώπινο ∆υναµικό & τα Μέσα του ∆ήµου και
ελάµβανε µέρος στην καταστολή, µαζί µε τις Εθελοντικές Οµάδες.
Ιδιαίτερα το µήνα Σεπτέµβριο συνδράµαµε την Πυροσβεστική Υπηρεσία και
αντιµετωπίσαµε µε ενέργειες βάσει του Σχεδίου Οργανωµένης Αποµάκρυνσης
Πληθυσµού, µεγάλες δασικές πυρκαγιές, που ενισχύθηκαν από τους θυελλώδεις ανέµους
που επικρατούσαν στην περιοχή λόγω του χαµηλού βαροµετρικού «Ξενοφών-Ζορµπάς»3
κυρίως στις ∆ηµοτικές Ενότητες Ελειού Πρόννων, Αργοστολίου και Παλικής οι οποίες
απείλησαν οικισµούς.
Οι ανωτέρω ενέργειες είχαν ως αποτέλεσµα να αποφευχθούν καταστάσεις πανικού στον
τοπικό πληθυσµό και οι εµπλεκόµενοι φορείς να µπορούν αναπόσπαστα νε υλοποιήσουν
το έργο τους.

3

Ξενοφών, 25/09 – 01/10/2018: Ισχυρή κακοκαιρία αρχικά µε θυελλώδεις ανέµους σε όλη τη χώρα την περίοδο 25-28/09
και πτώση της θερµοκρασίας άνω των 15°C σε µόλις 24 ώρες την Τρίτη 25/09. Την Παρασκευή 28/09 βαροµετρικό
χαµηλό µε τροπικά χαρακτηριστικά (Medicine) δηµιουργήθηκε στο Νότιο Ιόνιο και κινούµενο προς τη χώρα µας έπληξε
µε θυελλώδεις ανέµους, ραγδαίες βροχοπτώσεις (έως και 500 mm σε 2 ηµέρες), υψηλό κυµατισµό και πληµµυρίδα
πολλές περιοχές της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας προκαλώντας πολύ µεγάλες καταστροφές.
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7-4-2018

∆ηµοτική
Ενότητα
Παλικής

Λουκεράτα

8-6-2018

Παλικής

Κοντογεννάδα

Παλικής

Κοντογεννάδα

Αργοστολίου

Άλσος Αγ. Αθανασίου

14-7-2018

Λειβαθούς

Λακήθρα

19-7-2018

Ελειού Πρόννων

Ρατζακλί

20-7-2018

Ελειού Πρόννων

Ρατζακλί

20-8-2018

Αργοστολίου

Λάσση

5-9-2018

Λειβαθούς

Μενεγάτα

7-9-2018

Αργοστολίου

Κρανιά

8-9-2018

Αργοστολίου

Κρανιά

13-9-2018

Αργοστολίου

∆ράπανο

Αργοστολίου

Ζόλα

Παλικής

Μιχαλιτσάτα

Αργοστολίου

Ζόλα

Ηµεροµηνία

Περιοχή

9-6-2018

26-9-2018

Παλικής
27-9-2018
Ελειού Πρόννων

28-9-2018

11-10-2018

Ελειού Πρόννων

Ελειού Πρόννων

Μαντζαβινάτα
Χαβριάτα
Πάστρα
Μαρκόπουλο
Κρεµµύδι
Ρατζακλί
Κατελειός
Κάτω Κατελειός
Πάστρα
Μαρκόπουλο
Κρεµµύδι
Ρατζακλί
Κατελειός
Κάτω Κατελειός
Σκάλα

Συµβάντα αντιµετώπισης δασικών πυρκαγιών που συµµετείχε ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς
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♦Συµβάντα
αντιµετώπισης
δασικών
πυρκαγιών ανά
τοπική ενότητα

Ιδία µέσα

4xΠυροσβεστικό όχηµα 0,8tn
3xΠυροσβεστικό όχηµα 0,8tn
1xΠυροσβεστικό όχηµα 0,8tn
1xΠυροσβεστικό όχηµα 5tn
7xΦορτηγό όχηµα µε βυτίο
2xΕπιβατηγό όχηµα
1xΕπιβατηγό όχηµα
1xΕπιβατηγό όχηµα
2xΛεωφορείο 25 θέσεων
2xΛεωφορείο 25 θέσεων
2xΛεωφορείο 8 θέσεων
2xΕκσκαφέας φορτωτής
1xΕκσκαφέας φορτωτής
1xΕκσκαφέας φορτωτής
1xΑγροτικό αυτοκίνητο

Ανθρώπινο δυναµικό

Υπερωριακή
εργασία

∆/νση Πολιτικής Προστασίας

128 ώρες

Οµάδα Πυροπροστασίας

167 ώρες

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆/νση Καθαριότητας & ΚΧ
∆/νση Προγραµµατισµού και Οργάνωση
Πληροφορικής
∆/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
∆/νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης
∆/νση ΚΕΠ
Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοτικής Αστικής
Κατάστασης
Αυτοτελές Τµήµα Πρόνοιας, Κοινωνικής
Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας
Αυτοτελές Τµήµα Τουριστικής Ανάπτυξης
Αυτοτελές Γραφείο ∆ιοικητικής Βοήθειας
Γραφείο ∆ηµάρχου

225 ώρες

Ιδία µέσα και ανθρώπινο δυναµικό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που συµµετείχε στην αντιµετώπιση δασικών
πυρκαγιών
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Επίσης σε συνεργασία µε την Π.Ε. Κεφαλληνίας, για
για την άµεση αντιµετώπιση των
επειγουσών αναγκών εκτός από τα ιδία µέσα, έγινε απευθείας ανάθεση εκτέλεσης
εργασίας µεταφοράς νερού και διάνοιξης αντιπυρικών ζωνών µε τη µίσθωση ιδιωτικών
βυτιοφόρων και µηχανηµάτων έργου.
έργο

Κ.Α.

Περιοχή

Υλοποίηση

70.6275.10

∆.Ε. Αργοστολίου

2.226,42€

70.6275.10

∆.Ε. Παλικής

2.505,67€

70.6275.10

∆.Ε. Λειβαθούς

70.6275.10

∆.Ε. Ελειού Πρόννων

167,40€
2.970,19€

∆.Ε. Σάµης

0,00€

∆.Ε. Πυλάρου

0,00€

∆.Ε. Ερίσου

0,00€

∆.Κ. Οµαλών

0,00€
Σύνολο

7.869,68€

∆απάνες υλοποίησης των εργασιών αντιµετώπισης δασικών πυρκαγιών ανά δηµοτική ενότητα

Ποσοστό
δαπανών
υλοποίησης των
εργασιών
αντιµετώπισης
δασικών
πυρκαγιών ανά
δηµοτική
ενότητα
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Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφέλιµου φορτίου από 6tn
έως και 11tn
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου µέχρι και 6t

12,41%

14,50%

1,89%

2,02%
7,29%
2,13%

33,89%
17,37%
8,51%

Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφέλιµου φορτίου από 11tn
έως και 17tn
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφέλιµου φορτίου από 17tn
έως και 35tn
Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι
και 100ΗΡ
Εκσκαφέας -Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ από
100 ΗP µέχρι και 150 HP
Βυτίο παρελκόµενο ή αναρτώµενο ωφέλιµου φορτίου
πλέον των 0,5tn
Φορτωτής ερπυστριόφορος µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ
Λεωφορείο µεταφοράς από 20 επιβατών µέχρι και 50
επιβατών

Ποσοστό δαπανών υλοποίησης των εργασιών αντιµετωπισης δασικών πυρκαγιών ανά µηχάνηµα έργου /
όχηµα στο σύνολο των δηµοτικών ενοτήτων

8.000,00 €

6.000,00 €

4.000,00 €

2.000,00 €

12/2018

11/2018

10/2018

9/2018

8/2018

7/2018

6/2018

5/2018

4/2018

3/2018

2/2018

1/2018

0,00 €

Χρονοδιάγραµµα δαπανών υλοποίησης των εργασιών αντιµετωπισης δασικών πυρκαγιών στο σύνολο των
δηµοτικών ενοτήτων
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Αντιµετώπιση πληµµυρικών καταστροφών
Καθ όλη τη διάρκεια του έτους αλλά και ιδιαίτερα τους µήνες Ιούνιο, Νοέµβριο και
∆εκέµβριο συνεπεία χαµηλών βαροµετρικών «Θησέας»4, «Νεφέλη»5, «Ορέστης»6 και
«Πηνελόπη»7 που κατάκλυσαν µεγάλο µέρος της ηπειρωτικής χώρας εκδηλώθηκαν στο
νησί µας εντονότατες βροχές και ισχυρές καταιγίδες.
Τα φαινόµενα αυτά προξένησαν µεγάλης έκτασης καταστροφές κυρίως στο οδικό δίκτυο,
και δευτερευόντως στο υδρογραφικό δίκτυο, σε όλο το ∆ήµο µας.
Τα κυριότερα προβλήµατα του οδικού δικτύου είχαν να κάνουν µε:
• Έντονες αυλακώσεις λόγω διάβρωσης κατά θέσεις του καταστρώµατος των
αγροτικών και δασικών δρόµων
• Κατακλυσµός κατά θέσεις από φερτά υλικά (χαλίκια, κροκάλες,
λασπορροές),καθιζήσεις πρανών και καταπτώσεις βραχοτεµαχίων διαφόρων
µεγεθών
• Πλήρωση τάφρων απορροής οµβρίων µε φερτά υλικά
• Φράξιµο οχετών

4

Θησέας, 12-13/01/2018: Βαροµετρικό χαµηλό κινούµενο από την Ιταλία προς την Ελλάδα συνοδεύεται από µεγάλα
ύψη βροχής στην Μαγνησία (293 χιλιοστά ηµερήσιο ύψος βροχής στη Μακρινίτσα) προκαλώντας σηµαντικά
προβλήµατα στην περιοχή.
5
Νεφέλη, 24 - 29/06/2018: Σύστηµα χαµηλών πιέσεων στο Νότιο Ιόνιο σε συνδυασµό µε τις υψηλές πιέσεις στην Κ.
Ευρώπη προκάλεσε στάσιµες καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας οδηγώντας σε πληµµυρικά φαινόµενα µε
εκτεταµένες καταστροφές κυρίως στη Χαλκιδική, το Αν. Πήλιο, την Αττική και την Καβάλα. Οι νοτιάδες στο Αιγαίο
έφτασαν τα 7 µποφόρ και παρατηρήθηκαν 32 ανεµοστρόβιλοι και υδροσίφωνες. Η µέγιστη θερµοκρασία σε ορισµένες
περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας ήταν η χαµηλότερη τουλάχιστον των τελευταίων 10 ετών για τον Ιούνιο.
6
Βαροµετρικό χαµηλό, κινούµενο από την περιοχή της Νότιας Ιταλίας προς τα ανατολικά
Ορέστης, 22 - 24/10/2018:
προκάλεσε αρκετές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και νότια τµήµατα της χώρας. Παρόλο που σηµαντική
κεραυνική δραστηριότητα προκλήθηκε από το χαµηλό, το µεγαλύτερο µέρος της επηρέασε, ευτυχώς, µόνο θαλάσσιες
περιοχές.
7
Πηνελόπη, 25 - 30/11/2018: Κακοκαιρία µε µεγάλη διάρκεια η οποία επηρέασε τη χώρα από την Κυριακή 25/11 έως την
Παρασκευή 30/11/2018, παρουσιάζοντας δύο πρόσωπα, το θερµό και το ψυχρό. Το θερµό πρόσωπο της κακοκαιρίας
µας απασχόλησε από την Κυριακή 25/11 µέχρι την Τετάρτη 28/11, όπου σηµειώθηκαν µεγάλα ύψη βροχής κυρίως στα
δυτικά και θυελλώδεις νοτιάδες, ενώ το ψυχρό πρόσωπο από το απόγευµα της Τετάρτης 28/11 έως και την Παρασκευή
30/11, µε βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια µε µεγάλα ύψη βροχής στην Κρήτη και στα ∆ωδεκάνησα.
Ταυτόχρονα επικράτησαν πολύ θυελλώδεις βοριάδες µε αποτέλεσµα τη σηµαντική πτώση της θερµοκρασίας και τις
χιονοπτώσεις στα ορεινά και ηµιορεινά ανατολικά ηπειρωτικά τµήµατα, αλλά και σε περιοχές της Θράκης µε χαµηλό
υψόµετρο.
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Από την πρώτη ώρα συνεργεία του ∆ήµου βρίσκονταν στο οδικο δικτυο προσπαθώντας
να λύσουν τα προβλήµατα που προκάλεσαν οι καταιγίδες.
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Ηµεροµηνία
13-01-2018

25-06-2018

∆ηµοτική
Ενότητα
Οµαλών

17-12-2019

Φραγκά
άτα

Λειβαθούς

Σπαρτιά
ιά
Βλαχάτα
τα

Ερίσου

Τουλιάτα
υλιάτα

Οµαλών

Οµαλά

Σάµης

∆ιγαλέτο
το

Πυλάρου

Θέµατα
Αγία Ευφηµία
υφηµία
Μακρυώτικα

Πυλάρου

Μακαρίίτικα

Σάµης

∆ιγαλέτο

18-11-2018

28-11-2018

Περιοχή

Οµαλών
Αργοστολίου

∆ιλινάτα
τα

Σάµης

Γριζάτα
τα
∆ιγαλέτο
Ζερβάτα

18-12-2018

Συµβάντα αντιµετώπισης πληµµυρικών φαινοµένων που συµµετείχε ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς

♦Συµβάντα
αντιµετώπισης
πληµµυρικών
καταστροφών
ανά τοπική
ενότητα
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Ιδία µέσα
1xΦορτηγό όχηµα
1xΕκσκαφέας φορτωτής
1xΕκσκαφέας φορτωτής

Ανθρώπινο δυναµικό

Υπερωριακή εργασία

∆/νση Πολιτικής Προστασίας
Οµάδα Πυροπροστασίας

11 ώρες

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

11 ώρες

Ιδία µέσα και ανθρώπινο δυναµικό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που συµµετείχε στην αντιµετώπιση πληµυρικών
καταστροφών

Λόγω όµως του µεγέθους των καταστροφών για την αντιµετώπιση των εκτάκτων
αναγκών µε αποφάσεις ∆ηµάρχου έγινε ανάθεση και σε ιδιώτες του µεγαλύτερου µέρους
των εργασιών.

Κ.Α.

70.6275.10

Περιοχή

Υλοποίηση

∆.Ε. Αργοστολίου

0,00€

∆.Ε. Παλικής

0,00€

∆.Ε. Λειβαθούς

1.302,00€

∆.Ε. Ελειού Πρόννων
70.6275.10
70.6262.12
70.6275.10
70.6262.12
70.6275.10
70.6275.10
70.6262.12

0,00€
607,60€

∆.Ε. Σάµης

1.801,10€
2.256,80€

∆.Ε. Πυλάρου

911,40€

∆.Ε. Ερίσου

1.612,00€
1.128,40€

∆.Κ. Οµαλών

6.413,90€
Σύνολο

16.033,20€

∆απάνες υλοποίησης των εργασιών αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών ανά δηµοτική ενότητα
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Ποσοστό
δαπανών
υλοποίησης
των εργασιών
αντιµετώπισης
πληµµυρικών
καταστροφών
ανά δηµοτική
ενότητα

Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφέλιµου φορτίου από
11tn έως και 17tn

4,68%
26,66%

Φορτωτής ερπυστριοφόρος µε ισχύ από 100ΗΡ
µέχρι και 150ΗΡ

22,97%
Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ µέχρι και 100ΗΡ

9,82%
24,82%

11,05%

Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος µε ισχύ
µέχρι και 100ΗΡ
Μηχανικός εκσκαφέας ελαστικοφόρος µε ισχύ από
95 Ηρ µέχρι και 150 ΗΡ
Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφελίµου φορτίου µέχρι
και 6t

Ποσοστό δαπανών υλοποίησης των εργασιών αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών ανά µηχάνηµα
έργου / όχηµα στο σύνολο των δηµοτικών ενοτήτων
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8.000,00 €

6.000,00 €

4.000,00 €

2.000,00 €

Χρονοδιάγραµµα δαπανών υλοποίησης των εργασιών αντιµετώπισης πληµµυρικών καταστροφών στο
σύνολο των δηµοτικών ενοτήτων
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11/2018

10/2018

9/2018

8/2018

7/2018

6/2018

5/2018

4/2018

3/2018

2/2018

1/2018

0,00 €
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Αντιµετώπιση λοιπών καταστροφών
Συνεπεία των χαµηλών βαροµετρικών «Θησέας», «Κρέοντας»8, «Λητώ»9, και «Νεφέλη»,
είχαµε επίσης σηµειακές επαγόµενες ή/και µεµονωµένες µικρές καταστροφές όπως
κατολισθήσεις πρανών και πτώσεις δέντρων.
Σε συνεργασία µε την ∆/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου καθώς και την Πυροσβεστική
Υπηρεσία αλλά και µε τη µίσθωση ιδιωτικών µέσων (γερανών) προσπαθήσαµε να
αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα αυτά.

8

Κρέοντας, 15-16/02/2018: Βαροµετρικό χαµηλό προερχόµενο από την Ιταλία κινήθηκε Ν-ΝΑ προς το Ιόνιο Πέλαγος,
προκαλώντας ισχυρές βροχοπτώσεις σε µεγάλο µέρος της χώρας. Στο Πήλιο καταγράφηκαν 150 - 230 mm υετού, ενώ
το χιόνι στα ορεινά της Κεντρικής Ελλάδας ξεπέρασε το 1 µέτρο, προκαλώντας προβλήµατα στις µετακινήσεις.
9
Λητώ, 25-27/02/2018: Βαθύ βαροµετρικό χαµηλό (991 hPa) προερχόµενο από το Ιόνιο Πέλαγος πέρασε πάνω από τη
χώρα µας προκαλώντας ραγδαίες βροχοπτώσεις και πυκνές χιονοπτώσεις µέχρι και τα πεδινά της Βόρειας Ελλάδας.
Πολλές κατοικηµένες περιοχές παρέµειναν αποκλεισµένες για 2 µέρες, σε αρκετές περιπτώσεις χωρίς ηλεκτρικό ρεύµα
από δεκάδες πτώσεις στύλων ηλεκτροδότησης λόγω ισχυρών ανέµων και κατολισθήσεων. Σοβαρά προβλήµατα στον
θεσσαλικό κάµπο λόγω υπερχείλισης του Πηνειού και στο Αν. Πήλιο λόγω κατολισθήσεων (Ζαγορά 310 mm).
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Ηηµεροµηνία
12-01-2017

∆ηµοτική
Ενότητα
Πυλάρου

Περιοχή
Παραλία Μύρτου

18-01-2018

Παλικής

Ληξούρι
Παρισάτα
Καµιναράτα
Παραλία Ξι

22-01-2018

Αργοστολίου

Σπήλια

23-01-2018

Παλικής

Παρισάτα
Αγ. Θέκλη
Καµιναράτα

16-02-2018

Σάµης

Γριζάτα

27-02-2018

Πυλάρου

Παραλία Μύρτου

27-02-2018

Σάµης

∆ιγαλέτο

Λειβαθούς

Σπαρτιά

Πυλάρου

Μακρυώτικα

Αργοστολίου

Φανάρι

Αργοστολίου

Μηνιές

15-04-2018

Ερίσου

Άσσος

28-06-2018

Αργοστολίου

Αγκώνας

22-07-2018

Οµαλών

Περιοχή Αίνου

28-02-2018

29-03-2018

Συµβάντα αντιµετώπισης λοιπών καταστροφών που συµµετείχε ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς
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♦Συµβάντα
αντιµετώπισης
λοιπών
καταστροφών
ανά τοπική
ενότητα

Ιδία µέσα

Ανθρώπινο δυναµικό

1xΦορτηγό όχηµα
2xΕκσκαφέας φορτωτής
1xΕκσκαφέας φορτωτής
1xΑγροτικό αυτοκίνητο
1xΑγροτικό αυτοκίνητο
4xΠυροσβεστικό όχηµα 0,8tn

∆/νση Πολιτικής Προστασίας
Οµάδα Πυροπροστασίας

Υπερωριακή εργασία

6 ώρες

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
∆/νση Καθαριότητας & ΚΧ
∆/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Ιδία µέσα και ανθρώπινο δυναµικό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που συµµετείχε στην αντιµετώπιση λοιπών
καταστροφών

∆ήµος Κεφαλλονιάς,
ς, ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, Απολογισµός δράσεων έτους 2018

58
Κ.Α.

Περιοχή

Υλοποίηση

∆.Ε. Αργοστολίου
70.6262.12

0,00€

∆.Ε. Παλικής

781,20€

∆.Ε. Λειβαθούς

0,00€

∆.Ε. Ελειού Πρόννων

0,00€

∆.Ε. Σάµης

0,00€

∆.Ε. Πυλάρου

0,00€

∆.Ε. Ερίσου

0,00€

∆.Κ. Οµαλών

0,00€
Σύνολο

781,20€

∆απάνες υλοποίησης των εργασιών αντιµετώπισης λοιπών καταστροφών ανά δηµοτική ενότητα

Ποσοστό
δαπανών
υλοποίησης
των εργασιών
αντιµετώπισης
λοιπών
καταστροφών
ανά δηµοτική
ενότητα
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Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφέλιµου φορτίου από 6tn έως και
11tn

100,00%

Ποσοστό δαπανών υλοποίησης των εργασιών αντιµετώπισης λοιπών καταστροφών ανά µηχάνηµα έργου /
όχηµα στο σύνολο των δηµοτικών ενοτήτων

1.000,00 €

500,00 €

12/2018

11/2018

10/2018

9/2018

8/2018

7/2018

6/2018

5/2018

4/2018

3/2018

2/2018

1/2018

0,00 €

Χρονοδιάγραµµα δαπανών υλοποίησης των εργασιών αντιµετώπισης λοιπών καταστροφών στο σύνολο των
δηµοτικών ενοτήτων
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Υποδοχή παράτυπων µεταναστών
Κατά τη διάρκεια του έτους συνδράµαµε την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Κεφαλληνίας, το
Λιµεναρχείο Αργοστολιού και την Π.Ε. Κεφαλληνίας για την υποδοχή παράτυπων
µεταναστών που επέβαιναν σε σκάφο και φιλοξενήθηκαν στο Αργοστόλι προτού
µεταφερθούν( προετοιµασία χώρων φιλοξενίας, µεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης).

12-1-2018

Πλήθος
µεταναστών
29

30-8-2018

87

Αργοστολίου

Αργοστόλι

20-10-2018

79

Λειβαθούς

Αγία Πελαγία

Ηηµεροµηνία

∆ηµοτική
Ενότητα
Παλικής

Σουλλάροι

Περιοχή

Συµβάντα υποδοχής παράτυπων µεταναστών που συµµετείχε ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς

Ιδία µέσα

Ανθρώπινο δυναµικό
∆/νση Πολιτικής Προστασίας

3xΦορτηγό όχηµα
2xΛεωφορείο 25 θέσεων
1xΠυροσβεστικό όχηµα 0,8tn
4xΧηµική τουαλέτα

Υπερωριακή
εργασία
42 ώρες

Οµάδα Πυροπροστασίας

48 ώρες

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
∆/νση Καθαριότητας & ΚΧ
∆/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

32 ώρες

Ιδία µέσα και ανθρώπινο δυναµικό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που συµµετείχε στην υποδοχή µεταναστών
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Λοιπές δράσεις
Κατάρτιση
Η επιµόρφωση του προσωπικού αποτελεί βασικό στοιχείο για την παροχή συνδροµής
στους ∆ηµότες και την προστασίας της ζωής αυτών που επιχειρούν. Τα στελέχη της
Υπηρεσίας συµµετείχαν και παρακολούθησαν σεµινάρια, ηµερίδες και επιµορφωτικά
προγράµµατα.
Έναρξη

Λήξη

22-2-2018

27-3-2018

23-4-2018

11-6-2018

2-7-2018

30-11-018

26-4-2018

13-6-2018

6-7-2018

Περιγραφή
Αντισεισµική
Προστασία &
∆ιαχείριση Σεισµικού
Κινδύνου
Η φωτιά δεν παίζει,
µην παίζεις µε το
µέλλον του τόπου
σου: Τοπική
εκστρατεία
ενηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης
του κοινού και
ειδικών οµάδων για
την πρόληψη
δασικών πυρκαγιών
Ανάθεση και
εκτέλεση δηµοσίων
συµβάσεων έργων,
µελετών, τεχνικών
και λοιπών συναφών
επιστηµονικών
υπηρεσιών
Βελτίωση
Κοινωνικών
Ικανοτήτων:
Σύγχρονα
Περιβάλλοντα και
αντιµετώπιση
εργασιακού στρες
Εκπαίδευση
προϊσταµένων
τµηµάτων
Εφαρµογή του
κανονισµού
ασφαλείας στην
διακίνηση φορτίου

Φορέας
υλοποίησης

Παρατήρηση

ΟΑΣΠ
∆ήµος
Κεφαλλονιάς

Σεµινάριο

WWF Ελλάς

∆ιαδραστικό
εργαστήριο

Εθνικό Κέντρο
∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και
Αυτοδιοίκησης

Επιµορφωτικό
πρόγραµµα

Εθνικό Κέντρο
∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και
Αυτοδιοίκησης

Επιµορφωτικό
πρόγραµµα

Εθνικό Κέντρο
∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και
Αυτοδιοίκησης

Επιµορφωτικό
πρόγραµµα

Χρηµατοδοτούµεν
ο πρόγραµµα από
πιστώσεις Λ.Α.Ε.Κ.

Εκπαιδευτικό
σεµινάριο
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Ενίσχυση του εθελοντισµού
Ο οργανωµένος εθελοντισµός αποτελεί σηµαντική βοήθεια προς τους φορείς της
πολιτείας για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Ιδιαίτερη ήταν η
συµβολή τους στην αντιµετώπιση των δασικών πυρκαγιών αλλά και στην αντιµετώπιση
των εκτάκτων αναγκών από τις πρόσφατες πληµµύρες του Φθινοπώρου.
Οι εθελοντικές οργανώσεις που εδρεύουν στον ∆ήµο µας είναι:
• Εθελοντική Οµάδα ∆ασοπροστασίας Κεφαλονιάς (ΕΟ∆)
• Εθελοντική Οµάδα Προστασίας Περιβάλλοντος Ερίσσου
• Εθελοντική Οµάδα Προστασίας Περιβάλλοντος Πυλάρου
• Εθελοντική Οµάδα ∆ασοπυρόσβεσης Ελειού – Πρόννων
• Εθελοντική Οµάδα ∆ασοπροστασίας Παλικής
• Εθελοντική Οµάδα ∆ασοπροστασίας 21ας Λειβαθούς
Οι ανωτέρω Εθελοντικές Οµάδες, επέδειξαν σηµαντικό έργο στις δράσεις Πολιτικής
Προστασίας του ∆ήµου µε αιχµή την συµβολή τους στην αντιµετώπιση των δασικών
πυρκαγιών αλλά και άλλων έκτακτων αναγκών όπως των πληµµυρών του Φθινοπώρου
2018.
Στα πλαίσια αυτά αλλά καθώς και στο σύνολο των δράσεων τους για την προστασία του
περιβάλλοντος σύµφωνα µε τα καταστατικά λειτουργίας τους διατέθηκε συνολικό ποσό
των 15.000€ για την επιχορήγηση τους.
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Ενηµέρωση κοινού και ιστοσελίδα
Στην αποστολή της Υπηρεσίας εντάσσονται και δράσεις ενηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης του κοινού για θέµατα Πολιτικής Προστασίας τόσο σε επίπεδο γενικής
ενηµέρωσης όσο και σε αντίστοιχο παροχής ειδικών οδηγιών, προς αντιµετώπιση
συγκεκριµένης καταστροφής.
Το
ενηµερωτικό
υλικό
αναρτήθηκε
στην
ιστοσελίδα
µας
http://cpkefallonia.wix.com/cpkefallonia που δηµιουργήσαµε για το λόγο αυτό καθώς και
να αναδείξουµε το έργο της πολιτικής προστασίας που επιτελείται από την υπηρεσία µας.

∆ήµος Κεφαλλονιάς, ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, Απολογισµός δράσεων έτους 2018

64
Αιτήµατα χρηµατοδότησης
Υποβάλαµε αιτήµατα επιχορήγησης για την αντιµετώπιση των συνεπειών από τις
καταστροφές που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόµενα τα οποία εκδηλώθηκαν τα
έτη 2017 αλλά και για την πρόληψη αποφυγής µελλοντικών καταστροφών τόσο σε
επίπεδο εργασιών αλλά και µελετών:
Περιγραφή

Εργασίες
καθαρισµού και
αποµάκρυνσης
φερτών υλικών
από τις κοίτες
των ρεµάτων
Εργασίες
αποκατάστασης
εξ αιτίας
πληµµυρικών
καταστροφών
του δηµοτικού
οδικού δικτύου
Μελέτη
διευθέτησης
ρεµάτων
∆ιλινάτων
Μελέτη
διευθέτησης
ρέµατος
Μακρυωτίκων
Μελέτη
διευθέτησης
ρέµατος
∆ρακοπουλάτων

Προϋπολογισµός

Φορέας

230.000,00€

Υπουργείο
Εσωτερικών

220.000,00€

Υπουργείο
Εσωτερικών

Αίτηµα

Επιχορήγηση για
την αντιµετώπισης
των συνεπειών από
τα πληµµυρικά
φαινόµενα εξ
αιτίας του
µεσογειακού
κυκλώνα µε την
επωνυµία Ζήνων

Πρόγραµµα
Πρόληψης &
Αντιµετώπισης
ζηµιών και
καταστροφών
που
προκαλούνται
από θεοµηνίες
στους Ο.Τ.Α. Α΄
& Β’ βαθµού

Χρηµατοδότηση
µελετών
ωρίµανσης για
προετοιµασία
ένταξης έργων
υποδοµής

Η αριθ. πρωτ.
108603/15-102018 για την
υποβολή
προτάσεων
µελετών
ωρίµανσης έργων
ενόψει της
Προγραµµατικής
περιόδου 20212027

169.850,79€

172.672,11€

161.855,63€

Υπουργείο
Οικονοµίας
&
Ανάπτυξης

Έργο

∆ήµος Κεφαλλονιάς, ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, Απολογισµός δράσεων έτους 2018

65
Συνδροµή σε άλλες υπηρεσίες
Καθώς η συνεργασία µεταξύ των υπηρεσιών είναι επιβεβληµένη, συνδράµαµε τις λοιπές
οργανικές µονάδες αλλά και τους εποπτευοµένους φορείς του ∆ήµου προκειµένου να
επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσµατα προς το συµφέρον του ∆ήµου και κατά επέκταση
των δηµοτών:
Υπηρεσία

Αυτοτελές Τµήµα
Πρόνοιας,
Κοινωνικής
Προστασίας &
∆ηµόσιας Υγιεινής
∆/νση
Καθαριότητας & ΚΧ
∆/νση
Περιβάλλοντος και
Πρασίνου

Περιγραφή

•
•
•

Καθαρισµό δηµοτικών κτιρίων και οδικού δικτύου

•

Συντήρηση πρασίνου

•

Καθαρισµό και απόφραξη φρεατίων υδροσυλλογής
όµβριων υδάτων
Καθαρισµό σωληνώσεων υδρογεώτρησης
Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων κατασκευής τοιχίων
αντιστήριξης και αποκατάστασης οδικού δικτύου µετά
από φυσική καταστροφή για τον οικισµό Κουρουκλάτων
και Πόρου

∆ΕΥΑΚ

∆/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών

Αποστολή βοήθειας στους πυρόπληκτους της Ανατολικής
Αττικής
Σύνταξη του Σχεδίου ∆ήµου Κεφαλονιάς για την
προστασία αστέγων κατά την περίοδο του χειµώνα

•
•

Προµήθεια νέων µέσων
Στα πλαίσια εκσυγχρονισµού του υπάρχοντος παλαιωµένου εξοπλισµού του ∆ήµου µας,
η Υπηρεσία µας πρότεινε και συνέδραµε την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών στην σύνταξη
µελέτης µε τίτλο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» µε αντικείµενο την προµήθεια έντεκα
(11) νέων οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των
εκτάκτων αναγκών µε την άµεση διαχείριση των συνεπειών τους.
Η σχετική πρόταση υποβλήθηκε στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 κατόπιν της αρ.
2469/03.10.2017 πρόσκλησης της Περιφέρειας.
Με την αριθ. 2802/30.07.2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (Α∆Α
7Ν4Η7ΛΕ-2Β1), αποφασίστηκε η ένταξη της πράξης στον Άξονα Προτεραιότητας 2
«Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά»
συνολικής επιλέξιµης δαπάνης 1.673.520,00 € συγχρηµατοδοτούµενη από το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Συγκεκριµένα η Πράξη περιλαµβάνει τα παρακάτω µηχανήµατα έργου και οχήµατα:
• 1 Βυτιοφόρο όχηµα
• 2 Καλαθοφόρα οχήµατα
• 1 Ανατρεπόµενο Φορτηγό µικτού βάρους 19 tn
• 1 Ανατρεπόµενο φορτηγό (τετραξονικό) ωφέλιµου φορτίου 18 tn
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•
•
•
•
•
•
•

1 Ανατρεπόµενο φορτηγό 3,5 tn (ωφέλιµο)
2 Μικρά ανοικτά φορτηγά τύπου pickup 4x4 (Double Cab)
1 Ελαστικοφόρος εκσκαφέας φορτωτής 100 HP,
1 Περιστρεφόµενος ελαστικοφόρος Εκσκαφέας 100HP
1 Μικρός ελαστικοφόρος φορτωτής πλάγιας ολίσθησης
3 Οχήµατα περιπολίας ειδικών συνθηκών 4x4 (S.U.V.) 170HP
1 Πυροσβεστικό όχηµα εκτός δρόµου 4x4 µε δεξαµενές νερού 5000 lt και αφρού
500 lt.

Σήµερα βρισκόµαστε στο στάδιο της διακήρυξης του διαγωνισµού και ο στόχος είναι στις
αρχές του δευτέρου εξαµήνου του τρέχοντος έτους να έχει ο ∆ήµο µας προµηθευτεί τα
ανωτέρω οχήµατα και µηχανήµατα.

∆ήµος Κεφαλλονιάς, ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, Απολογισµός δράσεων έτους 2018

